รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย
นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย –
กัมพูชา สาหรับนัก ศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อ
พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน ของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ คือนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส านักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุ ริ นทร์ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 91 คน จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อาเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ จานวน 51 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการหาความพึงพอใจที่มี
ต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง คื อ นัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์ จังหวัด สุ ริน ทร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2559 จ านวน 40 คน โดยได้ม าจากการสุ่ มแบบหลายขั้น ตอน (Multi - stage Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณ ภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา จ านวน 1 ชุ ด 2) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ประกอบด้วย ค่ าร้อยละ
ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที แ บบ (t-test) และวิ เคราะห์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป (SPSS) และ Microsoft Excel
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1) ผลจากการพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัม พูช า ส าหรั บ นัก ศึก ษานอกระบบ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จากการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพในระดับดี ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.00/84.70 ซึ่งเป็ นค่าที่
ใกล้เคียงกัน โดยต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น และ
เมื่อเทียบค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ได้กบั เกณฑ์ที่ต้งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่าแม้
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ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ร ะหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ข องชุ ด การเรี ยนรู้ ที่
กาหนดไว้ แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิ จกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน ของชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ ง
2) การเปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สาหรั บนัก ศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
3) นักศึกษามีความพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าชายแดนไทย กัมพูชา โดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกด้าน

ก

Abstract
The development of the self-learning package on the Trade Communication on the ThaiCambodian Border for Non-Formal Upper Secondary Education Learners were: 1) to develop and
find out the efficiency of the self-learning package; 2) to compare the learners’ learning achievements
between before and after learning by using the self-learning package; 3) to study the learners’
satisfaction in learning by using the self-learning package. The samples of this study were 91 nonformal upper secondary education learners of the second semester of the 2015 academic year, of
Muang Surin District Non-Formal and Informal Education Center. They were selected by Multistages Sampling. The samples were divided into two groups of 51 learners for developing and finding
out the efficiency of the self-learning package and 40 leaners for comparing the learners’ learning
achievements between before and after learning by using the self-learning package and studying the
learners’ learning achievements between before and after learning by using the self-learning package.
Data collection instruments included a quality assessment form, pre- and post-testing forms, and a
questionnaire. The collected data were analysed using SPSS and Microsoft Excel. The statistics used
were percentage, Mean, Standard Deviation and t-test.
The results of the study are as follows:
1) The self-learning learning package efficiency E1/E2 was 84 .0 0 / 84 .7 , which was a
similar value. With a difference of not more than 5 percent of the E1/E2, indicating that the learners
continued their learning gradually. Comparing with the set criteria at 80/80, it was found that the
efficiency E1/E2 was above the criteria. This showed that even the learners achieved the set learning
objectives of the self-learning package but there was necessity to revise the learning contents,
learning activities and tests of the learning package prior to the Trial Run phase in order for better
functionality.
2) The learners’ achievement scores of the post-test is higher than the pre-test scores with
the statistical significance of .01 level.
3) The learners’ satisfaction in learning by using the self-learning package are at the high
level (over 80%).
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ประกาศคุณูปการ
เอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้า
บริ เวณ ชายแดนไทย - กั ม พู ช า ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมื องสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
เล่ ม นี้ ส าเร็ จสมบู ร ณ์ ไ ด้เพราะได้รั บ ความกรุ ณาความช่ ว ยเหลื อ และค าปรึ กษาอย่ า งดี ยิ่ง จาก
นายประยงค์ โคกแดง อดีตผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ดร.อนุ รักษ์ ชัยวิเชียร
หัวหน้าฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และ นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ครู ชานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที่ได้กรุ ณาให้ความอนุ เคราะห์ให้คาปรึ กษา และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั เล่มนี้อย่างละเอียด ผูร้ ายงานรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุบลราชธานี จังหวัด อุบ ลราชธานี นายวราวุธ พยัค ฆ์พ งษ์
ผูอ้ านวยการ (เชี่ ย วชาญ) สถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออก จังหวัด ระยอง นายสมโภชน์ กุ ล ัต ถ์น าม
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์
นายเผด็จ เกาะสมบัติ ครู ชานาญการพิเศษ (ข้าราชการบานาญ ) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี และ นางสาวฉั น ทลัก ษณ์ ศรี ผา ครู ช านาญการพิ เศษ สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่ องมือใน
การวิจยั ในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายบุญทัน ฉลวยศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ดร.วิเชี ยรโชติ โสอุ บ ล ผูอ้ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดอุบลราชธานี นายทรงเดช โคตรสิ น รองผูอ้ านวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะครู สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้
คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการทาวิจ ัยด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หารศูนย์ก ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับ
การทดลองน าร่ อ งเพื่ อ พัฒ นาเครื่ องมื อ วิจ ัย และขอขอบใจนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมื อ งสุ ริน ทร์
จังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์จากการดาเนิ นการครั้งนี้ ผูร้ ายงานขอมอบเป็ นเครื่ องบูชา พระคุณบิดา
มารดา และครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่ สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้งั ปวงแก่ผรู้ ายงาน
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สารบัญ
บทคัดย่อ
คำนิยม
ประกำศคุณูปกำร
สำรบัญ
บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั
ควำมสำคัญของกำรวิจยั
ขอบเขตของกำรวิจยั
นิยำมศัพท์เฉพำะ
สมมติฐำนของกำรวิจยั
บทที่ 2

บทที่ 3

หน้ า
ก
ข
ค
ง
1
1
5
5
5
7
10

เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
โครงสร้ำงรำยวิชำช่องทำงกำรขยำยอำชีพ (อช 31001) ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกำรเรี ยน
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำบริ เวณชำยแดน
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการผลิ ต คนที่ มี คุ ณ ภาพและความพร้ อ มในการแข่ ง ขัน
ทางเศรษฐกิ จ และสังคมในระดับ สากล ตามเป้ าหมายของการจัด การศึก ษาในศตวรรษที่ 21
คือ การจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อปวงชน (Literacy for All) สอดคล้องกับปฏิญญา
ขององค์กรส่งเสริ มการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จากการประชุมระดับ
โลก ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนในปี ค.ศ. 1990 ที่ว่า “ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก
การศึก ษาที่ เป็ นพื้น ฐานจ าเป็ นของการเรี ยนรู้อนั ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะค่ านิ ยมและเจตคติ
เพื่ อที่ จะใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตและเป็ นพื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ” (UNESCO, 2000 : 1)
สอดคล้อ งกับ แนวทางการจัด การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายประชาชนทัว่ ไปที่ไม่ได้
อยูใ่ นระบบโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรับตัวให้ทนั กับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุค โลกาภิว ตั น์ รวมทั้งการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดีมีคุณธรรมจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ท้งั ในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุ ข อันจะนาพาประเทศก้าวไปบนทิศทาง
เดียวกันอย่างมัน่ คง เพื่อมุ่งตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา “คิดเป็ น”
(กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2555 : 1 - 33)
หลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 มุ่งพัฒ นา
ให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพและ
การเรี ยนรู้ อย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ที่ ต ้องการจึ งก าหนดสาระการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้ สาระทัก ษะการเรี ยนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชี พ
สาระทักษะการดาเนิ น ชีวิต และสาระการพัฒนาสังคม โดยสถานศึก ษาต้อ งน ารายวิชาไปจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทาแผนการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
ชุม ชนซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องก าหนดทิ ศทางในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เช่ น ผูเ้ รี ยนที่ ประสงค์จะออกไป
ประกอบอาชีพ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือก ในสาระการประกอบอาชีพหรื อผูเ้ รี ยนประสงค์จะออกไป
เป็ นผูน้ าชุมชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการพัฒนาสังคม หรื อถ้าผูเ้ รี ยนประสงค์จะไปศึกษา
ต่อก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้ืนฐาน เป็ นต้น (กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน.
2555 : 1 - 10)

2
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อ สานักงาน กศน.
ในฐานะหน่ ว ยงานหนึ่ งที่ มีหน้าที่ ในการพัฒนา “คน” ทุ ก ช่ ว งอายุ ที่ ส่งเสริ มสนับสนุ น การจัด
การศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐาน การศึก ษาทางเลือก และการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึก ษาต่ อเนื่ อง และการส่ งเสริ มการรู้หนังสื อให้ก ับประชาชนทุ ก ช่ว งอายุ เพื่อคนไทยได้รั บ
การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทัว่ ถึง และ
เท่ าเที ยมกันเพื่ อให้ เกิ ดสั งคมฐานความรู้ การมี อ าชี พ และการมี ค วามสามารถเชิ งการแข่ งขัน
ในประชาคมอาเซี ย นได้อ ย่างยัง่ ยืน โดยผ่านการจัด สาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ ประกอบด้ว ย
สาระทักษะการเรี ยนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดาเนิ นชีวิต
และสาระการพัฒนาสังคม ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายที่รับบริ การของสานักงาน กศน. ส่ วนใหญ่ เป็ นประชากร
วัยแรงงาน มีอาชีพเกษตรกรรม การค้าขาย และการประกอบอาชีพรับจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการ
เรี ยนรู้ กบั กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวได้ สถานศึ ก ษาสามารถปรั บมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในหลักสู ต ร
การศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช 2551 และจัด แผนการเรี ย นรู้ เป็ น
รายบุคคล หรื อตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ซึ่งต้องกาหนดทิศทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เช่น
ผูเ้ รี ยนที่ ประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพก็ค วรเลือ กรายวิชาเลือก ในสาระการประกอบอาชี พ
หรื อผูเ้ รี ยนที่ประสงค์จะออกไปเป็ นผูน้ าชุมชนก็ควรเลือกในสาระการพัฒนาสังคม หรื อถ้าผูเ้ รี ยน
ประสงค์จะไปศึกษาต่อ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้นื ฐาน
ผูว้ ิจยั ในฐานะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีหน้าที่ 1) จัดการศึกษา
นอกระบบประเภทการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดคล้อ งกับ ความจ าเป็ นและความสนใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย และประชาชนในภูมิภาค 2) วิจยั และพัฒนา กศน. ที่ สอดคล้องกับบริ บทของภาค
3) ส่งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) บริ ก ารสื่ อ แหล่งเรี ย นรู ้ ทรั พ ยากร และเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษาแก่ สัง คม 5) งานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นที่บริ การ 20 จังหวัด ได้นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และการสารวจความคิดเห็ น
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนในสาระการประกอบอาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
กศน. จังหวัดที่ มีพ้ืนที่ เป็ นบริ เวณชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความจาเป็ นในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รี ยนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา และค้าขายควบคู่กนั เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีพรมแดน
ติดกับประเทศกัมพูชา ด้านอาเภอบัวเชด อาเภอพนมดงรัก อาเภอกาบเชิง และอาเภอสังขะ ระยะทาง
กว่า 120 กิ โลเมตร ซึ่ งการค้าผ่านด่านช่ องจอม มีมูลค่ าปี ละประมาณ 1,000 ล้านบาท นับตั้งแต่
จังหวัดสุ รินทร์ ขยายเวลาเปิ ด - ปิ ด จุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชา ทาให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
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และการค้าขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จึงทาให้ประชาชนนอกจากจะทานาแล้วยังประกอบอาชีพค้าขาย
ที่ตลาดช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย โดยสภาพที่ผเู้ รี ยนมักประสบ
ปั ญหาในการค้าขาย คือ ด้านการสื่ อสารในการค้าขายกับนักท่องเที่ยว และประชาชนจากประเทศ
กัมพูช า ดังนั้น ผูเ้ รี ยนศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมื องสุ ริ น ทร์
จังหวัดสุ รินทร์ จึงมีค วามต้องการให้ครู จดั หาสื่ อที่เป็ นนวัต กรรมสาหรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา และต้องการสื่ อที่น่ าสนใจอ่านเข้าใจง่าย
สามารถนากลับไปศึกษาที่บา้ นได้ และสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันในที่ต่าง ๆ ได้/และเมื่อผูว้ ิจยั
ได้สอบถามครู กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ รินทร์ พบว่า
ครู กศน.ทุกตาบลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ไม่ได้จบเกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับมีภาระในการปฏิบตั ิงานมากรวมทั้ง
สถานศึกษาเองก็ขาดสื่อสาหรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา
จากหลักการจัดการเรี ยนรู้ที่ยึดหลักผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตอ้ งส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาคัญ
ทั้ง ความรู้ /และคุ ณ ธรรม/(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2551 : 20) สอดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ ข อง
หลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช 2551/ที่ มุ่งจัด การศึกษา
เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิตโดยตระหนักว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ สามารถพัฒนา
ตนเองได้ต ามธรรมชาติ และเต็ มตามศัก ยภาพ ดังนั้น ครู จึงถือว่ามีบทบาทสาคัญ มากในการจัด
การเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มจูงใจให้ผเู้ รี ยนสนใจเรี ยน และไม่เกิ ด ความเบื่ อหน่ ายในการเรี ยน
ครู ควรมีการนานวัตกรรม และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนให้มากขึ้นโดย
พิจารณาสื่อ และเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา และสภาพการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สื่อการเรี ยนการสอนก็เป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนการสอนอีกประการหนึ่งด้วย เพราะการเรี ยน
การสอนจะบรรลุผลได้ดีเพียงไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ครู ผสู้ อนจะสามารถเลือกหรื อสร้างสื่อการเรี ยนการสอน
ได้เหมาะสมเพียงใด (ทิศนา แขมมณี . 2551 : 72 - 76)/ เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมจะเป็ นตัวกลางที่ช่วยในการนาความรู้จากผูส้ อน หรื อแหล่งความรู้
ไปยังผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ผูเ้ รี ยนเกิดความพอใจ สนใจและสนุ กสนาน สื่ อการสอน
จะเป็ นสื่ อกลางที่ ทาให้เนื้ อหาบทเรี ยนที่ ย ากกลับง่ ายขึ้ น /ท าให้บทเรี ยนที่ ซับซ้อนชัดเจนยิ่งขึ้ น
ชุ ดการเรี ยนรู้ก็ เป็ นสื่ อการเรี ยน ที่ ครู สามารถน าไปใช้เป็ นเครื่ องมือ เพื่อช่ ว ยในการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนที่ผเู้ รี ยนสามารถประกอบกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งอาจจัดการเรี ยนในรู ปศูนย์การเรี ยน
เป็ นชุ ด การเรี ยนรู้ แบบกลุ่ มผูเ้ รี ยนสามารถช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ได้ ครู เป็ นผูค้ อยให้ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ เท่ า นั้น ซึ่ งช่ ว ยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ใ ห้ผู้เรี ยนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ นสอดคล้อ งกับ
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งานวิจยั ของ ขวัญตา/ทองใบ/(2553/:/56) ที่ได้พฒั นาชุดการเรี ยนเรื่ องป่ าชายเลน/สาหรับนักเรี ยน
ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหลวงพ่ อ ปานคลองด่ า นอนุ สรณ์ อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวัด
สมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์และความตระหนักต่อการอนุ รักษ์ป่าชายเลนของนักเรี ยน
หลังใช้ชุดการเรี ยนเรื่ องป่ าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525 : 185) ที่ กล่าวว่า ชุดการเรี ยนเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึก ษา อีก อย่างหนึ่ งที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนในปั จจุบันเพราะชุ ดการเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่ผลิตขึ้นอย่างมีระบบสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา โดยยึดตามหลักความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล ส่ ง เสริ มให้ นั ก เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ ต ามความสามารถของแต่ ล ะคนอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อลดบทบาทของครู ผสู้ อน และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ /ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็ นวิธีการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามปรั ชญาพื้น ฐานของ
การศึกษานอกโรงเรี ยน “คิดเป็ น” และสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ ก าหนดให้ก ารจัด
การศึ ก ษาต้อ งยึด หลัก ว่ าผูเ้ รี ย นทุ ก คนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้และถื อว่ าผูเ้ รี ยนมี
ความส าคัญ ที่ สุด /การจัด การศึ กษาที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ มีห ลัก การที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ย นมี บ ทบาท
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตน และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีการปฏิสมั พันธ์ที่ดีในกลุ่ม
ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ึงกันและกัน ควรจัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ จริ ง ให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะ กระบวนการคิ ดการจัดการการเผชิ ญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา และการป้ องกันปั ญหาได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545 : 4 - 7)
ด้ว ยเหตุ ผลที่ ก ล่าวมา ทาให้ผวู้ ิจ ัยซึ่ งเป็ น หัวหน้ ำส่ วนเทคโนโลยีเพื่ อ กำรศึ ก ษำ ปฏิบัติ
หน้ ำที่ทำงด้ ำนกำรผลิตสื่ อ มำเป็ นเวลำ 34 ปี ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของครู และบทบาทของ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้าน
หลัก สู ต ร สื่ อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึ กษา โดยรั บผิดชอบพื้ นที่ บริ การ 20 จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษา และแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรี ยน
“คิดเป็ น” จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เพื่อเป็ นแนวทางในการ
จัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ในสาระการประกอบอาชีพ ที่ จะช่ วยให้ผเู้ รี ย นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
สูงขึ้น และเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ต่อชีวิตจริ งได้
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั
1. เพื่ อพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ที่ ใช้ ชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้ วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มตี ่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา

ควำมสำคัญของกำรวิจยั
จากผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ท าให้ได้ชุด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยการเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน พร้อมทั้ง
เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่ได้ต่อการใช้ในชีวิตจริ ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ /และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวังของหลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ดงั นี้
1. ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ สาระการประกอบอาชีพ
รายวิช า ช่ อ งทางการขยายอาชี พ /(อช 31001)/เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั ก ศึก ษาการศึ ก ษานอกระบบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน และยังเป็ นแนวทางในการทาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองในลาดับต่อไป
2. ได้ชุด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อ สารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัม พูช า
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการจัด
การเรี ยนการสอนสาหรับครู ผสู้ อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขอบเขตของกำรวิจยั
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานัก งานส่ งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุ รินทร์ ที่ ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช31001)/ในภาคเรี ยนที่/2/ปี การศึกษา 2559 จานวน 268 คน
ระยะเวลำ
การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนินการวิจยั ในปี การศึกษา 2559 รวมระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั จานวน 36
ชัว่ โมง ดังนี้
1. ระยะเวลาที่ใช้สอน เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา รวม จานวน 36 ชัว่ โมง
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2. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา จานวน 1 ชัว่ โมง
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การสอบถามความพึงพอใจ หลังเรี ยนด้วยชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา จานวน 1 ชัว่ โมง
เนือ้ หำ
เนื้ อหาที่ ใช้ ในการวิ จ ั ยครั้ งนี้ /เป็ นเนื้ อหารายวิ ชา/ช่ องทางการขยายอาชี พ/(อช 31001)
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเนื้อหาเป็ น
6 หน่วยการเรี ยน ดังนี้
หน่วยที่ 1 การสื่อสารและการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 ธุรกิจการค้าชายแดน
หน่วยที่ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
หน่วยที่ 4 การตลาด
หน่วยที่ 5 การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วยที่ 6 คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. นั ก ศึ ก ษำ หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนการศึ ก ษานอกระบบของศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิ ชาช่ อ งทางการขยายอาชี พ หลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบ ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา 2559
2. ชุ ด กำรเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง หมายถึ ง สื่ อประสมที่ ใช้ส าหรั บ การเรี ยนรู้ เสริ ม ส าหรั บ
นักศึกษาเกี่ยวกับ เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ อวีดิ ทัศน์ มีสาระสาคัญครอบคลุม ประกอบด้ว ย 1) รายละเอียดชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง
ค าอธิ บ ายชุ ด การเรี ย นรู้ จุ ด ประสงค์ ขอบข่ ายเนื้ อ หา การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ การวัด และ
ประเมินผล 2)/คาแนะนาการใช้ชุดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
3) แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้ อหา แบบทดสอบ โดยมีเนื้ อหาครอบคลุม 6 หน่ วยการเรี ยน
ประกอบด้วย 1) การสื่ อสารและการค้าชายแดน 2) ธุรกิจการค้าชายแดน 3) ผลิตภัณฑ์สินค้าและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย 4) การตลาด 5) การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน 6) คาศัพท์
และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า ที่ผวู้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้น
3. ประสิ ทธิภำพของชุ ดกำรเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง หมายถึง คุ ณภาพของชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งจัดได้จาก ผลการบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ที่ ก าหนดไว้ต ามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ ที่ กองการวิจ ัยทางการศึ กษาก าหนดไว้ (กองการวิจ ัย
ทางการศึกษา. 2545 : 81)
80 ตัวแรก (E1) คือ คะแนนการทากิจกรรมระหว่างเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยน เรื่ องการ
สื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยนาคะแนนการทากิจกรรมทุกกิจกรรมของผูเ้ รี ยน
ทุ ก คน แล้ว น าคะแนนทั้ง หมดมาหาค่ า เฉลี่ ย แล้ว เที ยบส่ ว นร้ อ ยเพื่ อ หาค่ าร้ อยละ แล้ว น าไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 80
80 ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนจากการประเมินหลังเรี ยน โดยให้ผเู้ รี ยนทั้งหมดทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา แล้วนาคะแนนของผูเ้ รี ยนทั้งหมดรวมกันและหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบส่ วนร้อยเพื่อหา
ค่าร้อยละ แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 80
4. ผลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียน หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาในการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
สื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังจากที่ผเู้ รี ยนได้ศึกษาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรี ยบร้อยแล้ว แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ
จานวน 30 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น
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5. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
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กรอบแนวคิดในกำรทำวิจยั
ตอนที่ 1 การสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน

นาผลการสารวจและการศึกษา
เอกสารงานวิจยั ไปพัฒนา
ชุดการเรี ยน

เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดการเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา/ประกอบด้วย
เนื้อหา 6 หน่วยการเรี ยน ดังนี้
หน่วยที่ 1 การสื่อสารและการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 ธุรกิจการค้าชายแดน
หน่วยที่ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่ าย
หน่วยที่ 4 การตลาด
หน่วยที่ 5 การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วยที่ 6 คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
หน่วยที่ 6 คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 3 การนาชุดการเรี ยน
ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐำนของกำรวิจยั
1. นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
ด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา/ในระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่ เกี่ย วข้ อ งกับ หลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551
2. รายวิชาช่ องทางการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับชุดการเรียน
3.1 ความหมายของชุดการเรี ยน
3.2 ประเภทของชุดการเรี ยน
3.3 องค์ประกอบของชุดการเรี ยน
3.4 หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับชุดการเรี ยน
3.5 ขั้นตอนการสร้างชุดการเรี ยน
3.6 การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3.7 หลักการสื่อสาร
3.8 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยน
3.9 คุณประโยชน์ของชุดการเรี ยน
3.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยน
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการค้าบริเวณชายแดน
4.1 เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
4.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
4.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.3 สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
6.2 ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ
6.3 งานวิจยั เกี่ยวกับความพึงพอใจ
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1./เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บ หลัก สู ต รการศึ กษานอกระบบ ระดั บ การศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551
1.1 ความเป็ นมา
การพัฒนาประเทศในปั จจุบนั ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และ
เกิน กว่าจะคาดการณ์ ได้แน่ น อน/ทั้งภาคเศรษฐกิ จ/การเมือง/การปกครอง/สังคมและวัฒนธรรม
ล้วนส่งผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนทั้งมวลประเทศต่าง ๆ พยายามที่จะปฏิรูปหรื อปรับเปลี่ยน
ระบบ หรื อกลไกทางสังคมต่าง ๆ/เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์ /เพื่อนาพา
สังคมไปสู่ความมัน่ คง/ยัง่ ยืน/สาหรับประเทศไทยการพัฒ นาประเทศทุกขั้นตอน/ต้องอาศัยความ
รอบรู้ /รอบคอบ/เป็ นไปตามลาดับ /ขั้น ตอน/และสอดคล้องกับวิ ถีชี วิต สังคมไทย/รวมทั้งการ
เสริ มสร้างศีลธรรม และสานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และดาเนินชีวิตด้วยความ
เพียร อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น จึงจะเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ
หลัง ๆ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนา”/ ปรับเปลี่ยน/วิธีการพัฒ นาแบบแยกส่ วนมาเป็ นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิ ดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน และความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ต้องอาศัยความร่ วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร มีหน้ าที่ จ ัด การศึก ษาให้ก ับประชาชน โดยเฉพาะการศึก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ งก าหนดไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 49
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552) ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และมาตรา 80 ได้กาหนดเป็ นนโยบายการศึกษา
ว่าต้องดาเนิ นการพัฒ นาคุณ ภาพ และมาตรฐานการจัดการศึก ษาในทุ กระดับ และทุกรู ปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมาย
เพื่ อการพัฒ นาการศึก ษาของชาติ /ซึ่ งกฎหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ ก าหนดให้มี การส่ งเสริ ม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต/วิทยาลัยชุมชนหรื อรู ปแบบอื่น /รวมทั้งปรั บปรุ งกฎหมาย/เพื่อกาหนดหน่ วยงานรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 กาหนดนิ ยามการศึกษานอกระบบ ว่าเป็ นการศึกษาที่ยืดหยุ่นใน
การกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษา ระยะเวลาของการศึ ก ษา การวัด และ
ประเมิ น ผล ซึ่ งเป็ นเงื่ อ นไขของการสาเร็ จ การศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
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เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มการศึกษานอกระบบ
ได้กล่าวถึงการแบ่งระดับไว้ในมาตรา 16 วรรคท้ายว่าให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง/ทั้งนี้
กฎกระทรวงว่าด้ว ยการแบ่ งระดับ /และการเที ยบระดับการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย/พ.ศ./2546/ได้กาหนดให้แบ่ งระดับ เช่นเดียวกันกับการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และยังได้กาหนดให้มีก ารศึกษานอกระบบ ที่ มีระดับเดี ยวกัน กับการศึกษาในระบบ ให้ถื อว่ามี
มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกัน
เมื่ อประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นสมควรพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสูตรที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นผู้
มีค วามรู้ /และประสบการณ์ จากการทางาน/และการประกอบอาชี พโดยก าหนดสาระการเรี ยนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู้ /การจัด การเรี ย นรู้ /การวัด และประเมิน ผล/ให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นา
กลุ่มเป้ าหมาย ด้านจิ ตใจให้มีคุณ ธรรม/ควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู้ /สร้างภูมิคุ ้มกัน /สามารถ
จัด การกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถปรั บตัวอยู่ใน
สังคมที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกัน ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งรวมถึง
ค านึ งถึงธรรมชาติ ก ารเรี ยนรู้ ข องผูท้ ี่ อยู่น อกระบบ และสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง การปกครองความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.2 หลักการของหลักสู ตร
หลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
กาหนดหลักการไว้ ดังนี้
1.2.1 เป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรี ยนรู้ เวลาเรี ยน และการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคลและชุมชน
1.2.2 ส่งเสริ มให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.3 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิตโดยตระหนัก
ว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
1.2.4 ส่งเสริ มให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
1.3 จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม/มีสติปัญญา/มีคุณภาพชีวิตที่ดี/มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพ/และ
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง/ซึ่งเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการจึงกาหนดจุดหมาย/ดังต่อไปนี้
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1.3.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
1.3.2 มีความรู้พ้นื ฐานสาหรับการดารงชีวิต และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 มีค วามสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัด และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
1.3.4 มีทกั ษะการดาเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิตชุมชน สังคมได้อย่าง
มีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.5 มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย โดยเฉพาะภาษา
ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี /กีฬา/ภูมิปัญญาไทย ความเป็ นพลเมืองดี/ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนา
ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.3.6 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3.7 เป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู้ มี ทัก ษะในการแสวงหาความรู้ ส ามารถเข้าถึ ง
แหล่งเรี ยนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.4 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร คือ ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบโรงเรี ยน
1.5 โครงสร้ างหลักสู ตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุ ดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู้
ที่กาหนดไว้ให้สถานศึกษา และภาคีเครื อข่ายมีแนวปฏิบตั ิในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา/จึงได้กาหนด
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดงั นี้ คือ
1.5.1 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา/แบ่งออกเป็ น/3/ระดับ/ดังนี้/คือ
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.5.2 สาระการเรียนรู้ สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
1) สาระทักษะการเรี ยนรู้ เป็ นสาระเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง การใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย
2) สาระความรู้พ้ืนฐาน เป็ นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3) สาระการประกอบอาชี พ เป็ นสาระเกี่ ย วกับ การมองเห็ น ช่ อ งทาง และ
การตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพ
ให้มีความมัน่ คง
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4) สาระทักษะการดาเนิ นชีวิต/เป็ นสาระที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ศิลปะ และสุนทรี ยภาพ
5) สาระการพัฒ นาสัง คม/เป็ นสาระเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ /ประวัติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม
1.5.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
1.5.4 มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตามสาระการเรี ยนรู้ท้งั 5 สาระ ที่เป็ นข้อกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1) มาตรฐานการเรี ยนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ น
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ในแต่ ละสาระการเรี ยนรู้ /เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบหลัก สูต รการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับ เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละสาระการ
เรี ยนรู้ เมื่อ ผูเ้ รี ยนเรี ยนจบในแต่ ละระดับ /ตามหลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5.5 เวลาเรียน
ในแต่ละระดับใช้เวลาเรี ยน 4 ภาคเรี ยน ยกเว้น ในกรณี ที่มีการเทียบโอนผลการเรี ยน
ทั้งนี้ผเู้ รี ยนต้องลงทะเบียนเรี ยนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน
1.5.6 หน่ วยกิต
ใช้เวลาเรี ยน 40 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
สาระการเรี ยนรู้
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก
1. ทักษะการเรี ยนรู้
5
5
5
2. ความรู้พ้นื ฐาน
12
16
20
3. การประกอบอาชีพ
8
8
8
4. ทักษะการดาเนินชีวติ
5
5
5
5. การพัฒนาสังคม
6
6
6
36
12
40
16
44
32
รวม
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
100 ชัว่ โมง
100 ชัว่ โมง
100 ชัว่ โมง
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หมายเหตุ ในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รี ยน/เรี ยนรู้ จากการทาโครงงาน จานวน
อย่างน้อย 3 หน่ วยกิต
1.6 การจัดหลักสู ตร
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่สถานศึกษานาไปใช้จดั การเรี ยนรู้น้ นั ประกอบด้วยสาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ คือ สาระทักษะการเรี ยนรู้
สาระความรู้ พ้ืนฐาน/สาระการประกอบอาชีพ/สาระทักษะการด าเนิ นชี วิต/และสาระการพัฒนาสังคม
โดยโครงสร้างหลักสูต ร/ได้ก าหนดจานวนหน่ วยกิ ตในแต่ ละระดับ /ทั้งวิชาบังคับ/และวิชาเลือก
ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้อง
1.6.1 เรี ยนวิชาบังคับตามที่กาหนด
1.6.2 สาหรั บวิชาเลือก/ให้ผเู้ รี ยนเลือกเรี ยนได้ตามแผนการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่ม โดยสามารถเลือกเรี ยนในสาระการเรี ยนรู้ใด สาระการเรี ยนรู้หนึ่ ง หรื อหลายสาระการเรี ยนรู้
ให้ครบตามจานวนหน่วยกิต/ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละระดับตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
1.7 การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ/เช่น/ผูบ้ กพร่ องในด้านต่าง/ๆ/ผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ/การศึกษาทางเลือกที่ จดั โดยครอบครัว /และองค์ก รต่ าง/ๆ/การจัด การศึก ษา
ดังกล่าว สถานศึกษาสามารถที่จะปรับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามความเหมาะสม
1.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ามหลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ดังนี้
1.8.1 สาระทักษะการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการใช้แหล่งเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการคิดเป็ น
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการวิจยั อย่างง่าย
1.8.2 สาระความรู้พ้นื ฐาน
มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.8.3 สาระการประกอบอาชีพ
มาตรฐานที่ 3.1 มีค วามรู้ ความเข้าใจและเจตคติ ที่ดี ในงานอาชี พ มองเห็ น
ช่องทางเข้าสู่อาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตดั สินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่ คง
1.8.4 สาระทักษะการดาเนินชีวติ
มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเจตคติที่ดี เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดาเนิ นชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะ และสุนทรี ยภาพ
1.8.5 สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ ยวกับภู มิศาสตร์
ประวัติ ศ าสตร์ /เศรษฐศาสตร์ /การเมื อ ง/การปกครอง/สามารถน ามาปรั บ ใช้ในการด ารงชี วิ ต
เพื่อความมัน่ คงของชาติ
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็ นคุ ณค่ า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐานที่ 5.3 มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
มีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคม
มาตรฐานที่/5.4/มีความรู้ /ความเข้าใจ/เห็นความสาคัญของหลักการพัฒนา
ชุมชน/สังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
1.9 วิธีการจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะมีวิธีเรี ยนเดียว
คือ “วิธีเรี ยน กศน.” ที่สามารถจัดการเรี ยนรู้ได้หลายรู ปแบบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
1.9.1 ความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
1.9.2 ความพร้อมในการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
1.9.3 ความพร้อมและศักยภาพของครู ผสู้ อน
1.9.4 ความยากง่ายของเนื้อหารายวิชา
วิ ธี เรี ยน/กศน.หลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551/ที่ เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น/เช่ น /การเรี ยนรู้ แ บบพบกลุ่ ม การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง
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การเรี ยนรู้ แบบทางไกล/การเรี ยนรู้แบบชั้น เรี ยน/และการเรี ยนรู้แบบอื่น /ๆ/ซึ่ งการเรี ยนรู้แต่ ละ
รู ปแบบ มีลกั ษณะ ดังนี้
1. การเรี ยนรู้แบบพบกลุ่ม/เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่กาหนดให้ผเู้ รี ยนมาพบกันโดยมีครู
เป็ นผูด้ าเนิ นการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิ ปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และหาข้อสรุ ป
ร่ วมกันทุกสัปดาห์ ครู จะต้องจัดให้มีการพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ครู มี
บทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก/ใช้เวลาในการพบกลุ่มอย่างน้อย/สัปดาห์ละ/3/ชัว่ โมง
2. การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยน
ก าหนดแผนการเรี ยนรู้ ข องตนเองให้ ส อดคล้อ งกับ รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนโดยระบุ ว่ า
กระบวนการเรี ยนรู้แต่ละครั้งเกิดขึ้นได้อย่างไร เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการใด มีข้ นั ตอนตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ
อย่างไร และมีครู เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ
3. การเรี ยนรู้แบบทางไกล/เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนจะเรี ยนรู้จากสื่ อต่าง ๆ
โดยผูเ้ รี ยนและครู จะสื่ อสารกันทางสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์เป็ นส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่การเรี ยนรู้แบบ
e-Learning
4. การเรี ยนรู้แบบชั้นเรี ยนเป็ นการเรี ยนรู้ในลักษณะแบบห้องเรี ยน ที่สถานศึกษา
กาหนดรายวิชา เวลาเรี ยน และสถานที่ที่ชดั เจน/ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้น้ ี เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีเวลา
เข้าชั้นเรี ยนสม่าเสมอ
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวข้างต้น สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ร่ วมกันกาหนดวิธีเรี ยน
โดยสามารถเลือกเรี ยนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อหลายวิธีก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของเนื้อหาสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และการทางานของผูเ้ รี ยน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการสอนเสริ ม
ได้ทุกวิธีเรี ยนเพื่อเติมเต็มความรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
1.10 การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ต ามหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ตามปรัชญาพื้นฐาน
ของการศึกษานอกโรงเรี ยน “คิดเป็ น” โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
และสร้างองค์ความรู้สาหรับตนเอง ชุมชน และสังคมซึ่งกาหนดรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ดังนี้
1.10.1 ก าหนดสภาพปั ญ หา ความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน สังคมให้เชื่ อมโยง
กับประสบการณ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร โดยผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจกับ
สภาพปัญหา ความต้องการนั้น ๆ แล้วกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้และวางแผนการเรี ยนรู้ของตนเอง
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิต่อไป
1.10.2/แสวงหาข้อ มู ล และจัด การเรี ย นรู้ ที่ เชื่ อ มโยงความรู้ ใ หม่ ก ับ ความรู้ เดิ ม
โดยศึก ษาค้นคว้าหาความรู้ รวบรวม ข้อมูลของตนเอง ชุมชน สังคม วิชาการจากสื่ อ และแหล่ง
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เรี ยนรู้ที่หลากหลายมีการสะท้อนความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
และสรุ ปเป็ นความรู้
1.10.3/น าความรู้ ที่ ได้ไ ปปฏิ บัติ และประยุก ต์ใช้ใ ห้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์
ที่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรม
1.10.4 ประเมิน/ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่ องและตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายการเรี ยนรู้ที่วางไว้
1.11 การจัดหลักสู ตร
หลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551
ที่สถานศึกษานาไปใช้จดั การเรี ยนรู้น้ นั ประกอบด้วยสาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรี ยนรู้
ความรู้ พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนิ นชี วิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสร้าง
หลักสูตรได้กาหนดจานวนหน่วยกิตในแต่ละระดับทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกได้แก่
1.11.1 เรี ยนวิชาบังคับตามที่กาหนด
1.11.2 สาหรับวิชาเลือก ให้ผเู้ รี ยนเลือกเรี ยนได้ตามแผนการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
และหรื อกลุ่ม โดยสามารถเลือกเรี ยนในสาระการเรี ยนรู้ใดสาระการเรี ยนรู้หนึ่ ง หรื อหลายสาระ
การเรี ยนรู้ให้ครบตามจานวนหน่ วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละระดับตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
1.12 สื่อการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ ตามหลัก สู ตรการศึ กษานอกระบบระดับการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเองโดยการใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ได้แก่
1.12.1 สื่อสิ่งพิมพ์
1.12.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.12.3 สื่อบุคคล
1.12.4 ภูมิปัญญา
1.12.5 แหล่งการเรี ยนรู้ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่น ๆ
1.13 การเทียบโอน
สถานศึก ษาต้องจัด ให้มีก ารเที ยบโอนผลการเรี ยนหรื อเที ยบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นส่วนหนึ่งของผลการเรี ยน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน/พุ ท ธศัก ราช 2551/โดยสถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ท าระเบี ยบ/หรื อแนวปฏิ บั ติ
การเทียบโอนให้สอดคล้องกับแนวทางการเทียบโอนที่ สานักงาน กศน. กาหนด
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1.14 การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยน เป็ นกระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งข้อ มู ล
สารสนเทศที่ แสดงถึงการพัฒนา/ความก้าวหน้า ความสาเร็ จ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย น
และข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ ม ให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู้ อีกทั้งเกิดทักษะ
กระบวนการ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งมีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยน/ดังนี้
1.14.1 การวัดและประเมิ นผลรายวิชา เป็ นการประเมิ นผลการเรี ยนรายวิชา สถานศึกษา
ต้องดาเนิ นการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้า ทั้งด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการ คุ ณธรรม และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
เพียงใด และต้องมีก ารประเมิน ผลรวม เพื่อทราบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน บรรลุตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้หรื อไม่อย่างไร ดังนั้น การวัดและประเมินผล จึงต้องใช้เครื่ องมือและวิธีการที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
1.14.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็ นการประเมินสิ่งที่ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ
เพื่ อ การพัฒ นาตนเอง/ครอบครั ว /ชุ ม ชน/สั ง คมโดยพิ จ ารณาทั้ง เวลาการเข้า ร่ วมกิ จ กรรม
การปฏิบตั ิกิจกรรมและผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.14.3/การประเมิน คุ ณ ธรรม เป็ นการประเมิน สิ่ งที่ ตอ้ งการปลูก ฝั งในตัว ผูเ้ รี ย น
โดยประเมินจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทั้งด้านการพัฒนาคน การพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีค วามสุ ข การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต การเข้าร่ ว มกิ จกรรม การเรี ยนรู้ ในรายวิชาต่ าง ๆ และ
กิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น
1.14.4/การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกระบบระดั บ ชาติ /(National/Test)
สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รี ยนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายนอกโรงเรี ยนไม่เน้นความรู้ ความจา เป็ นการประเมินเชิ งคุณภาพ เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ไม่มีผลต่อ
การได้หรื อตกของผูเ้ รี ยน
1.15 การจบหลักสู ตร
ผูจ้ บการศึก ษาตามหลัก สู ต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในแต่ละระดับต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ดังนี้
1.15.1 ผ่านการประเมิน และได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดทั้ง 5 สาระการเรี ยนรู้ และได้ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตร
1.15.2 ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต/ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
1.15.3 ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม/จริ ยธรรม
1.15.4 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test)
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1.16 เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลัก ฐานการศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด
สถานศึกษาทุกแห่ งต้องใช้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการสื่ อความเข้าใจที่ตรงกัน และการส่ งต่อ
ได้แก่
1.16.1 ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
1.16.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
1.16.3 แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดทา เพื่อใช้ประกอบการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่
เห็นสมควร เช่น แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรุ ป ได้ ว่า/หลัก สู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน/พุ ทธศัก ราช/2551
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ได้พฒ
ั นาและเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญสามารถพัฒนา
ตนเองได้ต ามธรรมชาติ และเต็ มตามศัก ยภาพ โดยให้ค วามสาคัญ กับการพัฒ นากลุ่มเป้ าหมาย
ด้านจิ ตใจให้มีคุณ ธรรม ควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู้ สร้างภูมิคุม้ กัน /สามารถจัด การกับองค์
ความรู้ ทั้งภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกันตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง รวมถึงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรี ยน “คิดเป็ น”

2. รายวิชา ช่ องทางการขยายอาชีพ (อช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาระสาคัญ
1. เหตุผลความจาเป็ นในการขยายอาชีพ
2. ปัจจัยจาเป็ นเพื่อนาอาชีพสู่ความมัน่ คง
3. การปฏิบตั ิการตรวจสอบระบบโครงสร้างความมัน่ คง
4. การประเมินความเป็ นไปได้เป็ นแนวทางในการขยายอาชีพไปใช้จริ ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิ บายความหมาย ความสาคัญ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ ายงาน อาชี พในชุ มชน
สังคมประเทศ และ 5 ภูมิภาคทวีป ได้แก่ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา ที่จะนาไปสู่ความมัน่ คงเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม
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2. อธิบายเหตุผลปัจจัยจาเป็ นที่จะนาอาชีพไปสู่ความมัน่ คง เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้
3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมัน่ คง
4. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์เพื่อสร้างอาชีพในความมัน่ คงได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
สื่อการเรียนรู้
- ใบงาน
- ใบความรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ ายงาน
อาชีพในชุมชนสังคม ประเทศ และโลกที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน
เพื่อการขยายอาชีพ

ที่

โครงสร้ าง รายวิชาช่ องทางการขยายอาชีพ/(อช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หัวเรื่อง
ตัวชี้วดั
เนือ้ หา

1 การงานอาชีพ

1.อธิบายความสาคัญ และความจาเป็ น
ในการขยายอาชีพ
2.อธิบายลักษณะขอบข่ายกระบวนการ
ผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และโลก เพื่อนามาวิเคราะห์ขยายอาชีพ

3.อธิบายการจัดการในงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อ
นามาวิเคราะห์ในการขยายอาชีพ

หลักสู ตร

1.ความสาคัญ และความจาเป็ นใน
การขยายอาชีพ
2.การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ
และโลก
- งานบ้าน / งานเกษตร
- งานช่าง / งานประดิษฐ์
- งานธุรกิจ ฯลฯ
3.การขยายกระบวนการจัดการงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาคโลก 5 ทวีป
3.1 การจัดการการผลิต

จานวน
(ชั่วโมง)
50

23
ที่

หัวเรื่อง

2 ช่องทางการ
ขยายอาชีพ

ตัวชี้วดั

เนือ้ หา

- การวางแผน
- การจัดทาโครงการ
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทุน
3.2 การจัดการการตลาด
- การกาหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของตลาด
- การขนส่ ง / การขาย
- การกาหนดราคาขาย
- การทาบัญชีประเภทต่าง ๆ
4.อธิบายคุณธรรม จริ ยธรรม ในการ
4.คุณธรรม จริ ยธรรม
ขยายอาชีพ
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด / การอดออม
- ความสะอาด / ความประณี ต
- ความขยัน / ความซื่อสัตย์
- ฯลฯ
5.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน และ
5.การอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพใน
สังคม ประเทศ และโลก
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
1.อธิบายความจาเป็ นในการมองเห็น
1.ความจาเป็ นในการมองเห็นช่อง
ช่องทางในการขยายอาชีพได้อย่าง
ทางการประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับตนเอง
2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 2.ความเป็ นไปได้ในการขยายอาชีพ
- การลงทุน / การตลาด
และโลก เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
- กระบวนการผลิต
ในการขยายอาชีพ
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรู ป

จานวน
(ชั่วโมง)

20

24
ที่

หัวเรื่อง

3 การตัดสินใจ
เลือกขยาย
อาชีพ

ตัวชี้วดั

เนือ้ หา

- ผลกระทบต่อชุมชน และ
ส สภาพแวดล้อม
3.กาหนดวิธีการและขั้นตอนการขยาย 3.การกาหนดวิธีการและขั้นตอน
อาชีพโดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ การขยายอาชีพพร้อมให้เหตุผล
การขยายอาชีพ พร้อมทั้งให้เหตุผลใน
การขยายอาชีพที่เลือก
1.อธิบายความหมายความมัน่ คงในการ 1.ภารกิจเพื่อความมัน่ คงในการทา
ทาธุรกิจอาชีพ
ธุรกิจ
- บทบาทหน้าที่ของธุรกิจ
- การบริ หารทรัพยากรดาเนินการ
- การบริ หารการผลิต
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์
- การวิจยั พัฒนา
2.อธิบายการประเมินผลความมัน่ คงใน 2.การวัดประเมินผลความมัน่ คงใน
อาชีพ
อาชีพ
- วิธีวดั ผลประเมินผลความมัน่ คง
ในอาชีพ
- การแปรผลประเมินตนเอง
3.อธิบายการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ 3.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพตาม
ตามศักยภาพ 5 ด้าน
ศักยภาพ 5 ด้าน
- ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
พื้นที่
- ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิ
ประเทศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและทาเล
ที่ต้งั ของพื้นที่
- ศักยภาพศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
- ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แต่ละ
พื้นที่

จานวน
(ชั่วโมง)

10

25

3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับชุดการเรียน
3.1 ความหมายของชุดการเรียน
ชุดการเรี ยนเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เพราะส่งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ชุดการเรี ยน ดังนี้
ชุดการเรี ยนและชุดการสอน (Learning Packages and Instructional Packages) ทั้งสอง
คานี้ เป็ นค าที่มีค วามหมายคล้ายคลึงกันซึ่ งเดิมที ชุ ดการสอน (Instructional Packages) โดยเป็ นค า
ที่ นิ ยมใช้มาเพราะเป็ นสื่ อการเรี ยนทั้งหลายที่ จ ัดรวบรวมไว้ที่ ครู ผทู้ ี่ ลงมือ ใช้ประกอบการสอน
ดังนั้น ผูท้ ี่ ทากิ จ กรรมก็คื อ /ครู /ต่ อ มายุค ปั จ จุ บัน นัก การศึก ษาได้หัน มาใช้ค าว่า /“ชุ ด การเรี ยน”
(Learning/Packages)/เพื่ อแสดงให้เห็ น ถึ งแนวการสอนที่ ยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยน
มีโอกาสใช้สื่ อต่ าง ๆ/ในชุ ดการเรี ยนซึ่ งจะช่ ว ยให้ค รู ล ดบทบาทในการบอกลงสอดคล้องกับ
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 91) ได้กล่าวไว้ว่า การเรี ยนรู้ที่ดีควรให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนเอง จึง
มีผนู้ ิ ยมเรี ยกชุ ด การเรี ยนการสอนเป็ นชุ ด การเรี ย นมากขึ้ น โดยมีนักการศึกษาหลายท่ านได้ให้
ความหมายของชุดการเรี ยนไว้คล้ายกัน เช่น
บราวน์ /(Brown./1969/:/338)/กล่ าวว่ า /ชุ ดการเรี ยน/หมายถึ ง ชุ ดของสื่ อแบบประสม
ที่ประกอบด้วยสิ่งของหลายอย่าง/บางชุดอาจจะประกอบด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว/บางชุดอาจเป็ น
โปรแกรมที่ มี บั ต รค าสั่ งให้ ผู้เรี ยนเรี ยนด้ว ยตนเองที่ ส ร้ างขึ้ นเพื่ อให้ ค รู ส ามารถสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
แคปเฟอร์ และแคปเฟอร์ (Kupfer,and Kupfer. 1972 : 3 - 10) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง
ชุดของการสื่ อสารระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วยคาแนะนาที่ ให้ผเู้ รี ยนได้ทากิจกรรมการ
เรี ยนจนบรรลุพฤติกรรมที่ กาหนดไว้ /ซึ่งการรวบรวมเนื้ อหาที่ นามาสร้างชุดการเรี ยนนั้นได้มาจาก
ขอบข่ายของเนื้อหาการเรี ยนรู้ ที่หลักสูตรต้องการให้ผเู้ รี ยนได้เกิดพฤติกรรมตามเป้ าหมายของการเรี ยน
กู๊ด (Good. 1973 : 306) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง ชุดโปรแกรมทางการสอนโดยมี
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน มีคู่มือครู /เนื้ อหาที่ เชื่ อถือได้/แบบทดสอบมีก ารกาหนด
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน โดยครู เป็ นคนจัดให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนได้ศึกษา และฝึ กฝน
ตนเองจากชุดการสอน ซึ่งครู มีบทบาทเป็ นผูค้ อยแนะนาเท่านั้น
มัวร์ และควินน์ (Moore and Quinn. 1994 : 66-67) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง การศึกษา
รายบุคคลโดยใช้สื่อ และกิจกรรมหลากหลายชนิดตามความเหมาะสม เป็ นระบบที่ผเู้ รี ยนสามารถ
บรรลุเป้ าประสงค์ในการเรี ยนต่อเนื่องกันไป อย่างมีประสิทธิภาพ
เวบเบอร์ (Webber. 1977 : 329) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่อการเรี ยนที่ผเู้ รี ยนจะต้อง
เป็ นผูล้ งมือกระทากิจกรรมในการเรี ยนด้วยตนเอง ดังนั้น ถ้าผูเ้ รี ยนยังเป็ นเด็กเล็กที่ยงั ไม่มีวุฒิภาวะ
และวินัยในตนเองเพียงพอแล้ว ย่อมทาให้การเรี ยนไร้ประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะผูเ้ รี ยนอาจจะไม่เข้าใจ
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วัตถุประสงค์ในการเรี ยน หรื อการทากิ จกรรม หรื อขาดการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งแรงในการเรี ยน
เพราะมีช่วงความสนใจสั้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน
วิภาภรณ์ เตโชชัยวุฒิ (2533 : 17 - 18) ได้กล่าวถึง ชุดการเรี ยนว่า ชุดการเรี ยนเป็ นสื่ อการ
เรี ยนสาเร็ จรู ปที่ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุด โดยพึ่งครู น้อยที่สุด
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้อย่างอิสระตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
การพึ่งพาตนเองในการศึกษาความรู้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537 : 113 - 114) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่ อประสมที่ได้จาก
ระบบการผลิต และการนาสื่ อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่ วย หัวเรื่ อง และวัตถุประสงค์ เพื่อ
ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 66-67) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่อประสม (Multimedia)
ที่จดั ขึ้นเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดไว้เป็ นชุด ๆ บรรจุในซอง กล่อง
หรื อกระเป๋ า ในการสร้างใช้วิธีระบบเป็ นหลัก
อรอุมา ไชยโยธา (2547 : 10) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่ อที่ครู สร้างขึ้นเพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้ศึกษา และปฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาช่วยเหลือโดย
ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์หลายชนิด และองค์ประกอบอื่น รวมทั้งการนาหลักการทางจิตวิทยามา
ใช้ประกอบในการเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้รับความสาเร็ จ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ธนภร ตุม้ บุญ (2548 : 10) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่ อการสอนที่ครู สร้างขึ้นเพื่อให้
ครู สามารถสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมการสอนต่าง ๆ มาบูรณาการ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุจินดา เอี่ยมโอภาส (2551 : 29) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง ชุดของสื่ อประสม ซึ่งรวม
เอาสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบทเรี ยนนั้น ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยสื่อการเรี ยนการสอนเหล่านี้จะเป็ นทั้ง
สื่อที่ครู ใช้สอนและแนะนาผูเ้ รี ยน ตลอดจนเป็ นสื่ อที่ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองซึ่งประกอบ
ไปด้วย วัสดุ และอุปกรณ์ เอกสาร/ใบความรู้ต่าง ๆ เครื่ องมือหรื อสื่อที่จาเป็ นสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน
ขวัญตา ทองใบ (2553 : 28) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่อประกอบการสอนเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการสอน โดยศึกษาจากทฤษฎีของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน แล้วนามาประยุกต์เข้า
ด้วยกัน จัดเนื้ อหาให้เป็ นระบบอย่างรั ดกุม เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนและบรรลุจุ ดประสงค์ที่
กาหนดไว้
ฐิตาพร วิภววาณิ ชย์ (2553 : 20) กล่าวว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง เป็ นการรวบรวมสื่อประสม
หรื อสื่อหลายรู ปแบบที่จดั ขึ้น เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมได้ดว้ ยตนเองเป็ นราย
บุคคล โดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนไปตามความสามารถความต้องการ และความสะดวกของตนเอง ผูเ้ รี ยนมี
ส่ ว นร่ วมในการเรี ยน โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะให้คาปรึ กษา เมื่อศึกษาจบแล้วก็จะทาการทดสอบ เพื่อ
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ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งจะทาให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายและช่วย
ส่งเสริ มเรื่ องความรับผิดชอบของนักเรี ยนได้
สรุ ปได้ว่า ชุดการเรี ยน หมายถึง สื่อการเรี ยนการสอนซึ่งเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทา
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้เต็มความสามารถ ตามศักยภาพ โดยผูเ้ รี ยนพึ่งครู ผสู้ อนให้นอ้ ยที่สุด ทาให้ผเู้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นอิสระ ตามความสามารถของแต่ละบุคคลทาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ได้ดว้ ยตนเองตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในชุดการเรี ยน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ประเภทของชุดการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของชุดการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 94 - 95) ; ชัยยุทธ บุญธรรม (2549 : 15) มีความเห็น สอดคล้อง
กันในเรื่ องประเภทของชุดการเรี ยนโดยแบ่งประเภทของชุดการเรี ยนไว้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ชุ ดการเรี ยนประเภทค าบรรยาย/เป็ นชุ ดการเรี ยนส าหรั บก าหนดกิ จกรรม/และสื่ อ
การเรี ยนให้ครู ใช้ประกอบค าบรรยาย/เพื่ อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครู ให้น้อยลง/และเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนมากยิ่งขึ้น/เป็ นชุ ดการเรี ยนมีเนื้ อหาเพียงหน่ วยเดี ยว/เหมาะสาหรับให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่ หรื อเป็ นการสอนที่ตอ้ งการปูพ้ืนฐานให้ผเู้ รี ยนส่ วนใหญ่ รู้/และเข้าใจในเวลา
เดี ยวกัน /มุ่งในการขยายเนื้ อหาสาระชัด เจนยิ่งขึ้ น ได้แก่ /รู ป ภาพ/แผนภูมิ /สไลด์/ฟิ ล์ม สคริ ป ท์
ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง หรื อกิจกรรมที่กาหนดไว้ เป็ นต้น
2. ชุดการเรี ยนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็ นชุดการเรี ยนที่มุ่งเน้นที่ตวั นักเรี ยนได้ประกอบ
กิจ กรรมร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม เล็ก ๆ/โดยใช้สื่อการสอนที่ บรรจุ ไว้ในชุ ด การเรี ยนแต่ ละชุด /มุ่งที่ จ ะ
ฝึ กทัก ษะในเนื้ อหา/และให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสท างานร่ วมกัน /ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนจากชุ ดการเรี ยนแบบ
กิจกรรมกลุ่ม/อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากครู เพียงเล็กน้อยในระยะเริ่ มต้นเท่านั้น/หลังจากเคยชิน
ต่อวิธีการใช้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เอง ในขณะทากิจกรรมการเรี ยนหากมี
ปัญหาผูเ้ รี ยนสามารถซักถามครู ได้เสมอ เมื่อจบการเรี ยนแล้วผูเ้ รี ยนอาจจะสนใจการเรี ยนเสริ มเพื่อเจาะ
ถึงสิ่งที่รู้ได้อีก จากชุดการเรี ยนเพื่อเป็ นการไม่เสียเวลาที่จะต้องรอคอยผูอ้ ื่น
3./ชุ ด การเรี ยนแบบรายบุ ค คลหรื อชุ ด การเรี ยนตามเอกัต ภาพ/เป็ นชุ ด การเรี ยน ที่
จัดระบบขั้นตอนเพื่อให้นักเรี ยนใช้เรี ยนด้วยตนเอง ตามลาดับขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล คือ
ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง เมื่อศึกษาครบแล้วจะทาการ
ทดสอบประเมิ น ผลความก้าวหน้า/และศึก ษาชุ ด การเรี ยนชุ ด อื่น ต่ อไปตามลาดับ /เมื่อมีปั ญ หา
นัก เรี ยนจะปรึ ก ษากัน ได้ในระหว่างนัก เรี ยนและครู พร้อมที่ จะให้ค วามช่ว ยเหลือทัน ทีในฐานะ
ผูป้ ระสานงาน หรื อผูช้ ้ ีแนะแนวทางการเรี ยนด้วย ซึ่งการเรี ยนอาจจะเรี ยนที่โรงเรี ยน หรื อเรี ยนที่บา้ น
ก็ได้ ส่ วนมากมักจะมุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้ท าความเข้าใจเนื้ อหาวิชาที่ เรี ยนเพิ่มเติ ม /ผูเ้ รี ยนจะสามารถ
ประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเองได้ดว้ ย
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ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 161-197) ได้แบ่ งประเภทของ ชุ ดการเรี ยน
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดการเรี ยนรายบุคคล ประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรกิจกรรมพร้อมบัตรเฉลย บัตร
เนื้อหา บัตรแบบฝึ กหัด หรื อบัตรงานพร้อมเฉลย และแบบทดสอบพร้อมเฉลย ในชุดการเรี ยนนั้น จะมี
สื่อการสอนไว้พร้อม เพื่อให้นกั เรี ยนใช้ประกอบการเรี ยนด้วยตนเอง
2. ชุดการเรี ยนสาหรับครู ประกอบด้วยแผนการสอนในแต่ละคาบ วิธีใช้สื่อการสอน
แบบฝึ กหัด เพื่อฝึ กทักษะ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ครู ใช้ประกอบการสอน
3. ชุดการเรี ยนแบบผสม เป็ นชุดการเรี ยนที่นักเรี ยนสามารถใช้เรี ยนด้วยตนเองและครู
ใช้สอนก็ได้ จึงเป็ นชุดการเรี ยนประกอบด้วยชุดการเรี ยนรายบุคคลกับชุดการเรี ยนสาหรั บครู ในการ
สร้างชุดการเรี ยน ลักษณะนี้ จะต้องเตรี ยมกิจกรรมสาหรับทั้งครู และนักเรี ยนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537 : 114) และมิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์ (2545 : 117 - 118) มีความ
เห็นสอดคล้องกันโดยได้จาแนกประเภทของชุดการเรี ยนเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ชุดการเรี ยนประกอบการบรรยาย เป็ นชุดการเรี ยนที่มุ่งขยายเนื้ อหาสาระในการสอน
แบบบรรยายให้ชดั เจนขึ้น โดยกาหนดกิจกรรม และสื่ อการสอนให้ครู ใช้ประกอบการบรรยาย ชุดการเรี ยนนี้
จะมีเนื้ อหาเพี ยงหน่ วยเดี ยวและใช้ก ับผูเ้ รี ยนทั้งชั้น /โดยแบ่ งหัวข้อที่ จะบรรยายและกิ จกรรมไว้
ตามลาดับขั้น ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ครู และเพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครู ให้นอ้ ยลง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้มี ส่ ว นในการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนมากยิ่ง ขึ้ น/ชุ ด การเรี ยน
ประกอบการบรรยายนี้ นิยมให้กบั การฝึ กอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา สื่อการสอนที่ ใช้
อาจเป็ นแผ่นคาสอน แผนภูมิ รู ปภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรื อกิจกรรมกลุ่ม เป็ นต้น สื่ อการสอน
ชุดการเรี ยนมักจะบรรจุในกล่องที่มีขนาดเหมาะสม แต่ถา้ เป็ นวัสดุที่มีราคาแพง ขนาดเล็ก หรื อใหญ่
เกินไป ตลอดจนเสียหายง่าย หรื อเป็ นสิ่ งมีชีวิต ก็จะไม่บรรจุในกล่อง แต่จะกาหนดไว้ในคู่มือครู เพื่อ
จัดเตรี ยมก่อนสอน
2./ชุ ด การเรี ยนส าหรั บ กิ จ กรรมแบบกลุ่ ม /เป็ นชุ ด การเรี ยนที่ มุ่ งเน้ น ที่ ต ัวผู้เรี ยน
ได้ปฏิบตั ิ กิ จกรรมร่ วมกัน ครู จะเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้ รรยายมาเป็ นผูแ้ นะน าช่วยเหลือผูเ้ รี ยนชุ ดการเรี ยน
แบบกิ จกรรมกลุ่ ม อาจจัดเรี ยนในห้องเรี ยนแบบศู นย์การเรี ยน ชุ ดการเรี ยนแต่ ละชุ ดจะประกอบด้วย
ชุ ดการเรี ยนย่อยที่ มี จ านวนเท่ ากับ จ านวนศูน ย์ที่ แบ่ งไว้ในแต่ ละหน่ ว ยในแต่ ละศูน ย์มี ชื่อ หรื อ
บทเรี ยนครบตามชุด ตามจานวนผูเ้ รี ยนในศูนย์กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งจัดไว้ในรู ปสื่อประสม อาจใช้เป็ น
สื่ อรายบุคคล หรื อทั้งกลุ่มใช้ร่วมกันก็ได้ ในขณะทากิ จกรรมการเรี ยน หากมีปัญหาผูเ้ รี ยนสามารถ
ซักถามครู ได้เสมอ เมื่อจบการเรี ยนในแต่ละศูนย์แล้ว ผูเ้ รี ยนสนใจที่จะเรี ยนเสริ มก็สามารถศึกษาได้
จากศูนย์สารองที่จดั เตรี ยมไว้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอคอยผูอ้ ื่น
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3./ชุ ด การเรี ยนรายบุ ค คล/เป็ นชุ ด การเรี ยนที่ จ ั ด ไว้ให้ ผูเ้ รี ยน เรี ยนด้ว ยตนเอง
ตามคาแนะนาที่ระบุไว้ แต่อาจมีการปรึ กษาระหว่างเรี ยนได้ และเมื่อสงสัยไม่เข้าใจบทเรี ยนตอนใด
สามารถไต่ ถามครู ได้/การเรี ยนจากชุ ดการเรี ยนรายบุ ค คลนี้ นิ ยมใช้ห้องเรี ยนที่ มีลกั ษณะพิเศษ
แบ่งเป็ นสัดส่ วนสาหรับผูเ้ รี ยนแต่ ละคน/ซึ่ งเรี ยกว่า “ห้องเรี ยนรายบุ คคล”/ชุดการเรี ยนรายบุ คคลนี้
นักเรี ยนอาจนาไปเรี ยนที่บา้ นได้ดว้ ย โดยมีผปู้ กครอง หรื อบุคลากรอื่นให้ความช่วยเหลือ ชุ ดการเรี ยน
รายบุคคลนี้ เน้นหน่วยการสอนย่อยจึงนิยมเรี ยกว่า “บทเรี ยนโมดูล” (Instructional Module)
4. ชุดการเรี ยนทางไกล เป็ นชุดการเรี ยนสาหรับผูเ้ รี ยนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลามุ่งสอนให้
ผู้เรี ยนศึ ก ษาด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต ้ อ งมาเข้ าชั้ นเรี ยนซึ่ งประกอบด้ ว ย สื่ อประเภทสิ่ งพิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และการสอนเสริ มตามศูนย์บริ การการศึกษา
สรุ ปได้ว่า ชุดการเรี ยนสามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีขอ้ ดีแตกต่างกัน
ไปโดยไม่ว่าจะเป็ นชุดการเรี ยนประเภทคาบรรยาย ชุดการเรี ยนแบบกลุ่มหรื อรายบุคคล และทางไกลนั้น
จะเป็ นตัวกาหนดบทบาทของครู และนักเรี ยนให้แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับเนื้ อหา
วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และวัยของผูเ้ รี ยนเพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่ต้งั ไว้
ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ยดึ แนวการจัดชุดการเรี ยนสาหรับสอนผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม เพราะต้องการ
ให้ผเู้ รี ยนได้ทากิจกรรมร่ วมกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันโดยมีครู ผแู้ นะนาช่วยเหลือ กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม ซึ่งผูว้ จิ ยั จะจัดชุดการเรี ยนให้ผเู้ รี ยนแต่ละคน
ได้ใช้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ในขณะทากิจกรรมหากมีปัญหาผูเ้ รี ยนสามารถซักถามครู ได้
3.3 องค์ประกอบของชุดการเรียน
ในการสร้างชุดการเรี ยนนั้น จะต้องศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรี ยนว่ามีองค์ประกอบหลัก
อะไรบ้าง เพื่อจะได้น ามาเป็ นแนวทางในการกาหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยนที่จะสร้างขึ้ น
ซึ่งการศึกษาพบว่ามีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรี ยนที่น่าสนใจไว้
ดังนี้
คาร์ ด าเรลลี่ (Cardarelli.1973 :150) ได้ก าหนดโครงสร้ างของชุ ด การเรี ยนว่ าต้ อ ง
ประกอบด้วย
1. หัวข้อ (Topic)
2. หัวข้อย่อย (Sub Topic)
3. จุดมุ่งหมายหรื อเหตุผล (Rationality)
4. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)
5. การสอบก่อนการเรี ยน (Pre-Test)
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6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self – Evaluation)
7. การทดสอบย่อย (Quiz หรื อ Formative Test)
8. การทดสอบขั้นสุดท้าย (Post –Test หรื อ Summative Evaluation)
ดวน (Duane. 1973 : 169) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรี ยนไว้ 6 ประการ
1. มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. มีกิจกรรมให้เลือกเรี ยน
5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มเจตคติ
6. มีเครื่ องมือวัดผลก่อนการเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ฮุ ส ตัน ; และคนอื่ น ๆ (เพ็ญ ศรี สร้ อ ยเพชร. 2542 : 5 - 6 อ้างอิ งจาก Houston ; &
Others. 1972) ได้เขียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดการเรี ยนไว้โดยประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
1. ค าชี้ แจงเป็ นการอธิ บายความสาคัญของบทเรี ยนสิ่ งที่ ผเู้ รี ยนจะต้องมีความรู้ ก่ อน
เรี ยน และขอบข่ายของขบวนการทั้งหมดของชุดการเรี ยน
2. จุ ด มุ่งหมาย คือ ข้อความที่ ก าหนดไว้ชัด เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะประสบความสาเร็ จ
อย่างไรหลังจากเรี ยนแล้ว
3. การประเมินผลเบื้องต้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าในการเรี ยนชุดการเรี ยนนั้น
ผูเ้ รี ยนมีสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายเพียงใด การประเมินผลเบื้องต้นนี้ อาจอยู่ในรู ปของการทดสอบ
ข้อเขียน ทดสอบปากเปล่า การทางาน การตอบคาถามง่าย ๆ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
4. การกาหนดกิ จกรรม คือ การก าหนดแนวทางและวิธี เพื่อไปสู่ จุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
โดยให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้นด้วย
5. การประเมินผลขั้นสุดท้าย เป็ นการทดสอบเพื่อวัดผลการเรี ยนหลังจากที่เรี ยนแล้ว
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ได้จาแนกส่วนประกอบของชุดการเรี ยนไว้ 4 ส่วนคือ
1. คู่มือครู สาหรับใช้ชุดการเรี ยนและ/หรื อผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนจากชุดการเรี ยน
2. เนื้ อหาสาระและสื่ อ โดยจัดให้อยู่ในรู ปของสื่ อการเรี ยนแบบประสม กิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. คาสัง่ หรื อการมอบงาน เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานให้นกั เรี ยน
4. การประเมินผล เป็ นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึ กหัด รายงาน
การค้นคว้า และผลการเรี ยนรู้ในรู ปของแบบทดสอบต่าง ๆ
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บุญชม ศรี สะอาด (2528 : 96 - 98) กล่าวถึง ชุดการเรี ยนจะมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
คู่มือการใช้งาน

บัตรงาน

แบบทดสอบแบบวัดผล

สื่อการเรี ยนต่าง ๆ

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของชุดการเรี ยน
ที่มา : บุญชม ศรี สะอาด (2528 : 96 - 98)
1. คู่ มือการใช้ชุดการเรี ยน/เป็ นคู่ มือที่จ ัดทาขึ้ นเพื่อให้ผใู้ ช้ชุดการเรี ยนศึกษา และ
ปฏิบัติ ให้บรรลุอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ/อาจประกอบไปด้วยแผนการสอน/สิ่ งที่ ครู ต ้องเตรี ยมก่ อนสอน
บทบาทของผูเ้ รี ยนและการจัดชั้นเรี ยน
2. บัต รงาน/เป็ นบัตรที่ มี ค าสั่งว่าจะให้ผเู้ รี ยนปฏิ บัติ อะไรบ้างโดยระบุ กิ จกรรม
ตามลาดับขั้นตอนของการเรี ยน
3. แบบทดสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้สาหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรี ยนชุดการเรี ยนจบแล้ว ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนด
ไว้หรื อไม่
4. สื่ อการเรี ยนต่าง ๆ เป็ นสื่ อสาหรับผูเ้ รี ยนได้ศึกษา มีหลายชนิ ดประกอบกัน อาจเป็ น
ประเภทสิ่ งพิ ม พ์/เช่ น /บทความ/เนื้ อ หาเฉพาะเรื่ องจุ ล สาร บทเรี ย น โปรแกรมหรื อ ประเภท
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รู ปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ เทปบันทึกเสียง ฟิ ล์ม สคริ ปท์ ของจริ ง เป็ นต้น
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 81) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรี ยน ดังนี้
1. คู่มือ สาหรับผูเ้ รี ยนในการสอนและสาหรับในชุดการเรี ยน
2. คาสัง่ เพื่อกาหนดแนวทางในการเรี ยน
3. เนื้อหาบทเรี ยน จะจัดในรู ปของสิ่งต่าง ๆ เช่น สไลด์ เทป เป็ นต้น
4. กิจกรรมการเรี ยน เป็ นการกาหนดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนทางานหรื อค้นคว้าต่อจาก
สิ่งที่เรี ยนมาแล้ว เพื่อความรู้ที่กว้างขึ้น
5. แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรี ยนเพื่อการประเมินผล
สุ กิ จ ศรี พรหม (2541 : 68 - 72) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของชุ ดการเรี ยนว่ามีองค์ประกอบ
7 อย่าง คือ
1./เนื้ อหาหรื อมโนทัศน์ที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ย นศึกษา/(Concept Focus)/ชุด การเรี ยน
ชุดหนึ่งควรจะเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาเพียงมโนทัศน์หลักเรื่ องเดียว
2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เป็ นสิ่งสาคัญที่สุด
ที่จะทาให้ชุดการเรี ยนชุดนั้นประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว/เป็ นข้อความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่
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คาดว่า จะให้ เกิ ด ขึ้ นหลังจากการเรี ยนรู้ ควรระบุ ชัด เจนให้ ผูเ้ รี ย นเข้าใจอย่างแจ่ ม แจ้งเพราะ
วัตถุประสงค์น้ ีจะเป็ นแนวทางในการทากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3./มี กิ จ กรรมให้ เ ลื อ กหลาย ๆ อย่า ง/(Multiple/Active/Methodologies)/คื อ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ตอ้ งให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เช่น ทางานกลุ่ม ทาการทดลองหรื อใช้สื่อการเรี ยน
ต่าง ๆ การที่มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนเลือกปฏิบตั ิหลาย ๆ ทางมาจากความเชื่อที่ว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งจะ
เหมาะสมที่สุดกับนักเรี ยนทุกคน
4. วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให้เลือก
หลายทางนั้นจาเป็ นต้องมีวสั ดุประกอบการเรี ยนหลาย ๆ อย่าง เช่น แผนภูมิภาพ หุ่ นจาลอง เทปบันทึกเสี ยง
เป็ นต้น วัสดุหรื อสื่ อการเรี ยนเป็ นแหล่งที่จะช่วยให้นักเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ และเกิดการเรี ยนรู้
มโนทัศน์ที่กาหนดให้
5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูว่านักเรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนรู้จากการสอนมากน้อยเพียงใด แบบทดสอบที่ใช้อาจใช้ใน 3 ลักษณะ
5.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test)
5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-Test)
5.3 แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-Test)
6. กิ จกรรมสารองหรื อกิ จกรรมเพิ่มเติ ม (Breadth and Depth Activities) หลังจากที่
นักเรี ยนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแล้ว อาจทากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ
7./ค าชี้ แจงวิธีก ารใช้ชุด การเรี ย น/(Instruction)/เนื่ องจากชุ ด การเรี ย นที่ ผ ลิต ขึ้ น
เพื่อให้นักเรี ยนเรี ยนด้วยตนเอง/คาชี้แจงวิธีใช้ชุดการเรี ยนจึงจาเป็ นต้องบอกรายละเอียดของวิธีใช้
ชุดการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจและเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2545 : 52) ได้แบ่งองค์ประกอบของชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
1. คู่มือการใช้ชุดการเรี ยน เป็ นคู่มือและแผนการสอนสาหรับครู หรื อนักเรี ยนตามแต่
ชนิดของ ชุดการเรี ยน ภายในคู่มือจะชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดการเรี ยน อาจจะทาเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคาสัง่ หรื อคาแนะนา จะเป็ นส่วนที่บอกให้ผเู้ รี ยนดาเนินการเรี ยนหรื อประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ มักจะอยูใ่ นรู ปของกระดาษแข็ง ซึ่งจะประกอบด้วย
2.1 คาอธิบายในเรื่ องที่จะศึกษา
2.2 คาสัง่ ให้ผเู้ รี ยนดาเนินกิจกรรม
2.3 การสรุ ปบทเรี ยน
3. เนื้ อหาสาระและสื่ อจะบรรจุไว้ในรู ปของสื่ อต่าง ๆ อาจประกอบด้วยบทเรี ยน
โปรแกรม/สไลด์/เทปบัน ทึก เสี ยง/วีดี โอ/แผ่น ภาพโปร่ งใส/วัสดุก ราฟิ ก/หุ่ น จาลองของตัวอย่าง
รู ปภาพ เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่าง ๆ ที่บรรจุในชุดการเรี ยนตามบัตรคาที่กาหนดไว้ให้
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4. แบบประเมิ น ผลนัก เรี ย นจะท าการประเมิ น ผลความรู้ ด ้ว ยตนเองก่ อนและ
หลังเรี ยน แบบประเมินผลที่อยูใ่ นชุดการสอนอาจจะเป็ นแบบฝึ กหัดให้เติมคาลงในช่องว่าง เลือก
คาตอบที่ถกู จับคู่ดูผลจากการทดลองหรื อให้ทากิจกรรม ส่วนประกอบข้างต้นนี้จะบรรจุอยูใ่ นกล่อง
หรื อซอง จัดเอาไว้เป็ นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใช้นิยมแยกออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
4.1 กล่อง
4.2 สื่อการสอนและบัตรบอกชนิดของสื่อการสอนเรี ยงตามการใช้
4.3 บันทึกการสอน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและหน่วยการสอน
4.3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรี ยน
4.3.3 เวลา จานวนชัว่ โมง
4.3.4 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
4.3.5 วัตถุประสงค์เฉพาะ
4.3.6 เนื้อหาวิชาและประสบการณ์
4.3.7 กิจกรรมและสื่อการสอนประกอบวิธีสอน
4.3.8 การประเมินผล วัดผล การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ชานนท์ ศรี ผ่องงาม (2549 : 39) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดการเรี ยนควรประกอบด้วย
1. ชื่อชุดการเรี ยน เป็ นส่ วนที่บอกให้ทราบว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
2. คาชี้แจง เป็ นการบอกแนวทางในการเรี ยนให้นกั เรี ยน
3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เช่น สิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นหลังจากทาชุดการเรี ยนจบลง
4. เวลา เป็ นส่วนที่บอกเวลาในการศึกษาชุดการเรี ยนแต่ละชุด
5. สื่อการเรี ยน โดยระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดการเรี ยน
6. เนื้อหา เป็ นส่วนที่เสนอความรู้ให้แก่นกั เรี ยน
7. แบบฝึ กทักษะ เป็ นส่วนที่ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิหลังจากได้ศึกษาชุดการเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว
8. แบบทดสอบย่อยประจาชุดการเรี ยน
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของชุดการเรี ยนส่ วนใหญ่คล้ายกัน มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
คือ ชื่อชุดการเรี ยน คาชี้แจง คู่มือการใช้ชุดการเรี ยน จุดประสงค์ เวลาที่ใช้ เนื้อหาสาระ/กิจกรรมการเรี ยน
และการประเมินผล
ซึ่ง ในการวิ จยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยจึ งได้กาหนดองค์ประกอบของชุด การเรี ย นในการวิจยั ครั้งนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับวิชาและความสามารถของนักศึกษา/ซึ่งประกอบด้วย
1. ชื่อชุดการเรี ยน
2. คาแนะนาชุดการเรี ยน

34
3. เวลาเรี ยน
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. สื่อการเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู้
6. การประเมินผลการเรี ยนรู้
7. ใบงาน
8. แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยน
9. กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยน
10. กิจกรรมท้ายบท
11. แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยน
12. กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยน
13. แนวคาตอบ/เฉลยคาตอบ
3.4 หลักการ ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกีย่ วกับชุดการเรียน
จากการศึกษาพบว่ามีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดและหลักการที่น่าสนใจ
ไว้ ดังนี้
เคมพ์/และเดย์ต ัน /(Kemp/and/Dayton./1985/:/13 -15)/ได้เสนอแนวความคิ ด ทฤษฎี
การเรี ยนรู้ที่เป็ นแนวทางในการสร้างชุดการเรี ยนที่มปี ระสิทธิภาพอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1./กลุ่ มพฤติ ก รรมนิ ยม/(Behaviorism)/เป็ นกลุ่ มที่ ตี ค วามพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์
ว่าเป็ นการเชื่ อ มโยงระหว่างสิ่ งเร้ า /(Stimuli)/และการตอบสนอง/(Responses)/บางที จึ งเรี ยกว่ า
การเรี ยนรู้แบบ/ S-R /สิ่ งเร้าก็คื อข่าวสารหรื อเพื่อหาวิ ชาที่ ส่งไปให้ผเู้ รี ยน/โดยผ่านกระบวนการเรี ยน
การสอนโปรแกรมการเรี ยนการสอนอิงหลักทฤษฏีน้ ี มาก/โดยจะแตกลาดับขั้นออกเป็ นขั้นตอนย่อย ๆ
และเมื่ อ ผู้เรี ยนเกิ ด การตอบสนองก็ จ ะสามารถทราบผลได้ทั น ที ว่ า เกิ ด การเรี ยนรู้ ห รื อไม่
ถ้าตอบสนองถูกต้องก็จะมีการเสริ มแรงโปรแกรมการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคลอิงทฤษฎีน้ ี
2. กลุ่มทฤษฏีความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theories) เป็ นกลุ่มที่เน้นกระบวนการ
ความรู้ /ความเข้า ใจ/หรื อการรู้ คิ ด /อัน ได้ แ ก่ /การรั บ รู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย/ความเข้า ใจและ
ความสามารถในการจัดกระทาอันเป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานของพฤติ กรรมมนุ ษย์ ทฤษฎี น้ ี ถือว่าการ
เรี ยนรู้ของมนุษย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
3. กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรื อการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Psychology or Social Learning
Theory)/เป็ นกลุ่มที่เริ่ มได้รับความสนใจมากขึ้น/ทฤษฎีน้ ี เน้นปั จจัยทางบุคลิกภาพ/และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ การเรี ยนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทาทางสังคม โดยเรี ยนรู้จากประสบการณ์
โดยตรงหรื อผ่านสื่อการเรี ยนการสอน
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ทฤษฎีท้ งั 3 กลุ่มนี้ ต่างมีความคล้ายคลึงหรื อจุดเน้นเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับแรงจูงใจ/ความแตกต่ างระหว่างบุคคล/วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ /การจัด
เนื้ อหา/อารมณ์ /การมี ส่ ว นร่ ว ม/การสะท้อ นกลับ /การเสริ ม แรง/การฝึ กปฏิ บัติ /และการน าไป
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีท้ งั สามกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน หรื อจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการ
ใช้สื่อการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. แรงจูงใจ (Motivation) หากนักเรี ยนมีความต้องการ ความสนใจ หรื อความปรารถนาที่
จะเรี ยนรู้ก็จะทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลสาเร็ จ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องสร้างให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจโดยการเสนอสื่ อการสอนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ/คือ/จัดประสบการณ์หรื อจัดกิจกรรม ในการ
เรี ยนรู้ซ่ ึงมีความหมายหรื อน่าสนใจสาหรับนักเรี ยน
2. ความแตกต่ างระหว่างบุ คคล (Individual Differences) นักเรี ยนต่ างคนต่ างมีอตั รา
และวิธีการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน/ดังนั้นการจัดสื่อการเรี ยน/การเสนอจะต้องคานึงถึงประเด็นนี้ดว้ ย
3./วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้/(Learning Objectives)/ในการจัด การเรี ยนการสอน
หากนัก เรี ยนทราบวัต ถุประสงค์ในการเรี ยนรู้ก็จ ะทาให้นักเรี ยนมีโอกาสบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
มากกว่าที่ไม่ทราบ นอกจากนี้วตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ยงั ช่วยในการวางแผนสร้างสื่อการเรี ยน
การสอน ซึ่งจะทาให้ทราบว่าควรจะบรรจุเนื้อหาอะไรในสื่อ
4. การจัด เนื้ อหา (Organization of Content) การเรี ยนรู้ ง่ายขึ้ น หากมีก ารจัด ลาดับ
เนื้อหาในการเรี ยนรู้เป็ นลาดับขั้นตอน และสมเหตุสมผล
5. การจัดเตรี ยมความรู้ที่มีมาก่อน (Pre – learning Preparation) บางครั้งการเรี ยนรู้
สาระหนึ่ ง/ๆ/จ าเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ที่มีม าก่ อน/ดังนั้น การสร้ างชุ ดการเรี ย น
ควรคานึงถึงธรรมชาติและระดับการเรี ยนรู้ของแต่ละกลุ่มเพื่อจัดเตรี ยมความรู้ให้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยน
6. อารมณ์ (Emotion) การเรี ยนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคล พอๆกับ
ความสามารถทางสติ ปั ญ ญา ดังนั้น การสร้ างชุ ด การเรี ย นการสอนควรตอบสนองอารมณ์ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ
7. การมีส่วนร่ วม (Participation) การเรี ยนรู้จะเกิดผลอย่างรวดเร็ วและคงทนหากได้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทั้งทางสติปัญญา และทางกายภาพ และควรจัดเป็ นเวลา
ยาวนานกว่าการเรี ยนรู้โดยการฟังหรื อการดู
8. การสะท้อนกลับ (Feedback) การเรี ยนรู้เพิ่มขึ้นหากนักเรี ยนได้ทราบความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นการสร้างแรงจูงใจ
9. การเสริ มแรง (Reinforcement) เมื่อนักเรี ยนบรรลุผลในการเรี ยนรู้เนื้ อหาสาระใดแล้ว
ก็จะถูก กระตุ ้น ให้เกิ ด การเรี ยนรู้ การเรี ย นรู้ น้ ี เป็ นรางวัลที่ สร้ างความเชื่ อมัน่ และส่ งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมทางบวกแก่นกั เรี ยน
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10. การฝึ กปฏิบตั ิและการกระทาซ้ า (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการเรี ยนรู้
ในเรื่ องของความรู้ และทักษะได้ จะต้องอาศัยการฝึ กปฏิบตั ิ และการทาซ้ าอยู่เสมอ ซึ่งจะนาไปสู่
ความคงทนในการเรี ยนรู้การนาไปประยุกต์ใช้ (Application) ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาของการเรี ยนรู้
คือ การเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล ในการประยุกต์หรื อการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ ซึ่งสามารถ
นาไปปรับใช้กบั ปั ญหาหรื อสภาพการณ์ใหม่ได้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 119 - 120) ได้กล่าวถึงแนวคิ ดและหลักการในการน าเอา
ชุดการเรี ยนด้วยตนเอง มาใช้ในระบบการศึกษาไว้ 5 ประการ คือ
1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงความถนัด ความสนใจ
และความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นสาคัญ เหมาะกับการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคล
และการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีอิสระในการเรี ยนตามระดับปัญญา ความสนใจ
และความสามารถของตนเอง โดยมีครู คอยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2. ความพยายามที่ จะเปลี่ยนแนวการเรี ยนการสอนไปจากเดิ ม จากการยึดครู เป็ นหลัก
มาเป็ นการจัดประสบการณ์ ให้นักเรี ยนได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้จากสื่ อ หรื อวิธีการต่ าง ๆ ด้วยตนเอง
โดยจะต้องมีการจัดสื่ อให้ตรงกับเนื้ อหา และประสบการณ์ ตามหน่ วยการเรี ยนในรู ปแบบของชุดการเรี ยน
ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรี ยนจะได้เรี ยนกับครู เพียง 1 ใน 4 ส่วน ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู้เอง 3 ส่วน
3. การใช้สื่อการสอนได้เปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป โดยเปลี่ยนแปลงจาก
การนาสื่ อที่มีการผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสื่ อที่ ครู ใช้ในการช่ วยสอนมาผสมผสานกัน ให้
เหมาะสม และใช้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนแทนการใช้ครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ นักเรี ยน
สามารถหยิบ และใช้สื่ อ การสอนได้ด ้ว ยตนเองโดยสื่ อ ดังกล่าวจะอยู่ในรู ป ของชุ ด การเรี ย น
ด้วยตนเอง
4. ปฏิ กิริย าสัม พันธ์ ระหว่างครู กบั นักเรี ย นและนักเรี ยนกับ สภาพแวดล้อ ม
เนื่ องจากความสัมพัน ธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน เป็ นไปตามรู ปแบบของครู เป็ นผูน้ าและนักเรี ย น
เป็ นผูต้ าม นักเรี ยนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรื อการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อปรึ กษาหารื อ
กันระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน ซึ่งมีผลต่อการทางานเป็ นกลุ่มของนักเรี ยนในอนาคต จึงต้องมีการ
นากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดระบบ การผลิตสื่อในรู ปของชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
5. การจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ ได้ยึดหลักจิตวิทยามาใช้ โดยจัดสภาพการ
ออกมาเป็ นการสอนแบบโปรแกรมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
ด้วยตนเองมีโอกาสทราบผลการตัดสินใจของตนเองว่าถูกหรื อผิด สร้างแรงเสริ มให้กบั นักเรี ยนเกิด
ความภาคภูมิใจ และรู้จกั การเรี ยนรู้ไปตามขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของนักเรี ยน
โดยไม่ถูกบังคับ เครื่ องมือที่ สาคัญที่ ใช้ในการช่ วยให้บรรลุจุ ดมุ่งหมายปลายทาง คื อ การสอนแบบ
โปรแกรมและการใช้ชุดการเรี ยนด้วยตนเอง

37
ธีระชัย ปูรณโชติ (2537 : 40) ได้อาศัยแนวความคิดในการสร้ างชุดการเรี ยนจากหลักการ
ทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้ของสกินเนอร์ และธอร์นไดค์ โดยสรุ ปได้ ดังนี้
ทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ข องสกิ น เนอร์ (Skinner, B.F. 1972) ที่ นามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างชุดการเรี ยน คือ
1. เงื่อนไขของการตอบสนอง ได้แก่ การเสริ มแรงหรื อการไม่เสริ มแรงเมื่อนักเรี ยน
ได้ทาการตอบสนอง
2. การเสริ มแรง เป็ นสิ่ งสาคัญต่อพฤติกรรมที่ดีควรได้รับรางวัล หรื อการเสริ มแรง
ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ไม่น่าจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอีกต่อไป โดยละเว้นมิให้เกิดการเสริ มแรงนั้น
ในการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนด้วยตนเอง/การรู้ผลการเรี ยนหรื อรู้ คาตอบเป็ นตัวเสริ มแรงอย่างหนึ่ ง
และในการเสริ มแรงนั้นจะต้องกระทาทันทีทนั ใด
3. การดัดรู ปพฤติกรรม เป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้บางอย่างจะมีความซับซ้อนมาก
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่ องกันไป การดัดรู ปพฤติกรรม ก็คือ ต้องรู้ว่าขั้นตอนสุ ดท้ายนั้นเป็ น
อะไร แล้วจึงเสริ มแรงแต่ละขั้นไปเรื่ อย ๆ ตั้งแต่ข้นั แรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายให้เป็ นไปในทางที่ตอ้ งการ
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของ ธอร์ น ไดค์ (Thorndike, Edward Lee. (1975) ที่ น ามาใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างชุดการเรี ยน คือ
1./กฎแห่ งเหตุ ผล/คื อ/การเชื่ อมโยงระหว่ างสิ่ งเร้ าและการตอบสนองถ้านั กเรี ยน
ตอบสนองแล้วได้รั บผลที่ สมประสงค์การตอบสนองนั้น ๆ ก็มีแนวโน้มที่ จะเกิ ดขึ้ นอีก ตรงกันข้าม
ถ้านักเรี ยนตอบสนองแล้ว ได้รับ ความไม่สบายใจ/ความไม่ส มประสงค์ /การตอบสนองนั้น /ก็ มี
แนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก
2. กฎแห่ งการฝึ กหัด คือ การที่ บุค คลได้มีโ อกาสได้ก ระทาซ้ า ๆ ในพฤติก รรมใด
พฤติกรรมหนึ่ งจะทาให้พฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. กฎแห่งความพร้อม คือ การเรี ยนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี เมื่อนักเรี ยนพร้อมที่จะเรี ยน
สรุ ปได้ว่า การที่ผวู้ ิจยั จะสร้างชุดการเรี ยนนั้นจะต้องคานึ งถึงองค์ประกอบหลายด้าน เช่น
ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล/การทาแบบฝึ กหัด /การจัด สภาพแวดล้อมในการเรี ย น/การเสริ ม
แรงจู งใจในการท าชุ ด การเรี ยน/เร้ าความสนใจด้ว ยสื่ ออุ ป กรณ์ ต่ าง/ๆ/หรื อ การยึด ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็ นการช่วยส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้แก่ผเู้ รี ยนได้
3.5 ขั้นตอนการสร้ างชุดการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านเสนอหลักการสร้างชุดการเรี ยนไว้คล้ายกัน ดังนี้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 189 -191) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างชุดการเรี ยนไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึ ก ษาเนื้ อหาสาระของวิ ช าทั้ งหมดอย่า งละเอี ย ดว่ า สิ่ ง ที่ จ ะน ามาสร้ า งชุ ด
การเรี ยนนั้น ต้องการให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ อะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในหน่วยอื่น ๆ/ซึ่งจะสร้าง
ความสับสนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ผูว้ ิจยั จะต้องทาการศึกษาวิเคราะห์แล้วแบ่งหน่วยการเรี ยนแต่ละหน่วย
ให้มีหัวเรื่ องย่อย/ๆ/และควรเรี ยงลาดับขั้นตอนของเนื้ อหาสาระให้ถกู ต้องว่าอะไรเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู้ก่อนเป็ นพื้นฐานตามขั้นตอนของความรู้ และลักษณะธรรมชาติของวิชานั้น
2. ผูส้ ร้ างต้องพิ จารณาและตัด สิ น ว่าจะสร้ างชุ ด การเรี ยนแบบใดโดยค านึ งถึ งว่ า
ผูเ้ รี ยนคือใคร จะให้อะไรกับผูเ้ รี ยน จะทากิจกรรมอย่างไร และเกณฑ์ที่ใช้ตดั สินดีอย่างไร สิ่งเหล่านี้
จะเป็ นเกณฑ์กาหนดการเรี ยน
3. กาหนดหน่ วยการเรี ยน ประมาณเนื้อหาสาระที่เราถ่ายทอดความรู้ให้กบั นักเรี ยน
หาสื่ อการเรี ยน/ศึกษาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ งว่าหน่ ว ยการเรี ยนนี้ มีหลักการหรื อความคิ ดรวบยอด
อะไรแต่ละหัวเรื่ องย่อยมีความคิดรวบยอดหรื อหลักการย่อย ๆ อะไรอีกบ้างที่จะต้องศึกษา พยายาม
ดึงเอาแก่นของหลักการเรี ยนรู้ออกมาให้ได้
4. กาหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดจะต้องสอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยน
และหัวเรื่ องโดยสรุ ปแนวความคิด สาระ หลักเกณฑ์ที่สาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนให้สอดคล้องกันเพราะความคิดรวบยอดเป็ นเรื่ องของความเข้าใจเกิดจากประสาทสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อม ตีความหมายออกเป็ นพฤติกรรมทางสมอง แล้วนาสิ่งใหม่ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมเกิดเป็ นความคิดรวบยอด
5. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ /จุดประสงค์การเรี ยนรู้ตอ้ งสอดคล้องกับความคิด
รวบยอด กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะวัดความสามารถของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกมาให้เห็น
ได้ภ ายหลังการเรี ยนแต่ ละเรื่ องจบแล้วถ้าผูส้ อนก าหนดหรื อระบุ จุด ประสงค์เชิ งพฤติ ก รรมให้
ชัด เจนมากเท่ าใดจะช่ วยให้การสอนประสบความสาเร็ จมากเท่านั้น/จึ งควรตรวจสอบจุดประสงค์
การเรี ยนแต่ละข้อให้ถกู ต้อง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรี ยนรู้
6. การวิเคราะห์งาน คือ การนาจุดประสงค์การเรี ยนแต่ละข้อมาทาการวิเคราะห์งาน
เพื่อเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยน แล้วจัดลาดับกิจกรรมการเรี ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์
แต่ละข้อที่กาหนดไว้
7. เรี ยงลาดับกิจกรรมการเรี ยน หลังจากที่ เรานาจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมแต่ละข้อ
มาวิเคราะห์งาน แล้วเรี ยงลาดับกิจกรรมของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างกลมกลืนและ
ไม่ซ้ าซ้อนโดยคานึ งถึงพฤติ กรรมพื้นฐานของผูเ้ รี ยนวิธีดาเนิ น การสอน/การติดตามผล/และการ
ประเมินผล
8. สื่ อการเรี ยน คือ วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมการเรี ยนที่ ครู และนักเรี ยนจะต้องทา
ร่ วมกันครู จะต้องจัดทาและจัดหาเตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อย/ถ้าสื่อการเรี ยนเป็ นของใหญ่หรื อมีคุณค่าที่
จะต้องจัด เตรี ยมมาก่ อนจะต้องเขี ยนบอกไว้ให้ชดั เจนในคู่มือครู เกี่ ยวกับการใช้ชุด การเรี ยนว่า
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จะให้มาจากที่ใด เช่น เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องบันทึกเสี ยง และพวกสิ่ งที่ เก็บไว้ไม่ได้ ทนทาน เพราะ
เกิดการเน่าเสีย เช่น ใบไม้ พืช สัตว์ เป็ นต้น
9. การประเมินผล คื อ การตรวจสอบดูว่าหลังจากเรี ยนแล้วนักเรี ยนได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ จุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ การประเมินผลนี้ จะใช้วิธีใด จะต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ ถ้าประเมินผลไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด ความยุติ ธรรมจะไม่
เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนและไม่ตรงเป้ าหมายที่กาหนดไว้การเรี ยนรู้ในสิ่ งนั้นจะไม่เกิดขึ้นชุดการเรี ยน ที่
สร้างขึ้นก็เป็ นการเสียเวลาสร้างและจะเป็ นชุดการเรี ยนที่ไม่มีคุณค่า
10. การทดลองใช้ชุดการเรี ยนเพื่อหาประสิ ทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยน
ทาเพื่อปรับปรุ งชุดการเรี ยนให้เหมาะสมกับการใช้โดยนาชุดการเรี ยนไปทดลองใช้กบั กลุ่มเล็ก ๆ
ดูก่ อนเพื่อหาข้อบกพร่ องและแก้ไขปรับปรุ งแล้วน าไปทดลองใช้ก ับเด็กทั้งชั้นหรื อกลุ่มใหญ่ โดย
กาหนดขั้นตอน ดังนี้
10.1 ชุดการเรี ยนนี้ตอ้ งการทดสอบความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนหรื อไม่
10.2 การนาสู่บทเรี ยนของชุดการเรี ยนนี้เหมาะสมหรื อไม่
10.3/การทากิจกรรมขณะเรี ยน/สร้างความสับสนวุ่น วายให้ผเู้ รี ยนหรื อไม่จ ะ
ดาเนินตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ได้หรื อไม่
10.4/การสรุ ปผลการเรี ยนเพือ่ นาไปสู่ความคิดรวบยอดหรื อหลักสาคัญของการ
เรี ยนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ดีหรื อไม่หรื อจะต้องปรับเพิ่มอย่างไร
10.5/การประเมิน ผลหลังการเรี ยน/เพื่อตรวจสอบว่าพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ที่
เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อมัน่ มากน้อยแค่ไหน
ปริ ยา ตรี ศาสตร์ (2530 : 44) กล่าวว่า ชุดการเรี ยนเป็ นสื่ อประสมที่มีความสมบูรณ์ใน
ตัว เอง แต่ชุด การเรี ย นที่ สร้ างขึ้ น จะมีประสิ ทธิ ภาพเชื่ อถือได้หรื อไม่ จาเป็ นต้องใช้วิธีวิเคราะห์
ระบบ/ซึ่งเป็ นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล/คือ/Systems/Approach/มาวิเคราะห์/โดยมีข้นั ตอน/ดังนี้
1. ขั้นปัญหา ที่ตอ้ งการแก้ไขนั้นคืออะไร
2. ขั้นกาหนดเป้ าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาโดยสามารถปฏิบตั ิหรื อเห็นการกระทาได้
3. ขั้นการสร้างเครื่ องมือ กระทาหลังจากตั้งเป้ าหมายแล้วเพื่อให้วดั ได้ทุกระยะ
4. ขั้นการกาหนดทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อใช้ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
5. ขั้นทดลอง เพือ่ เลือกวิธีที่ดีที่สุดใช้เป็ นแนวทางไปสู่เป้ าหมายที่ต้งั ไว้
6. ขั้นวัดและประเมินผล โดยนาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมาประเมินว่าสามารถใช้
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายได้หรื อไม่เพียงใดเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ชานนท์ ศรี ผอ่ งงาม (2549 : 39) กล่าวว่า ชุดการเรี ยนมีข้นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาสาระและผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายวิชาคณิ ตศาสตร์
2. กาหนดเนื้อหา
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3. กาหนดหัวเรื่ อง
4. กาหนดหลักการ
5. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
6. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
7. สร้างชุดการเรี ยน โดยให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
8. สร้างแบบประเมินผล
9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยน
10. นาชุดการเรี ยนไปใช้
สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างชุดการเรี ยนสามารถดาเนิ นการตามลาดับดังนี้คือการวิเคราะห์
เนื้อหา การวางแผนการสอน การกาหนดจุดประสงค์ การกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การผลิตสื่ อ
การสอน และการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรี ยน ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ดาเนิ นการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาสาระและผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง/รายวิชา/ช่องทางการขยายอาชีพ
2. กาหนดหน่วยการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเวลาในการสอน
3. กาหนดหัวเรื่ องในการสอนให้น่าสนใจและตรงกับเนื้อหาที่จะสอน
4. กาหนดจุดประสงค์เพื่อวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูเ้ รี ยน
5. ก าหนดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับจุ ดประสงค์พฤติ กรรมและเพื่ อเป็ นแนวทาง
การเลือกและผลิตสื่อการสอน
6. กาหนดแบบประเมิน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังใช้ชุดการเรี ยน
7. สร้างชุดการเรี ยนโดยให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
8. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนและการนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3.6 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL)
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง คือ กระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนริ เริ่ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้ าหมาย รู้ จกั แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการ
เรี ยนรู้ เลือ กวิ ธีก ารเรี ยนรู้ จนถึงการประเมิ น ความก้าวหน้าของการเรี ย นรู้ ข องตนเองโดยจะ
ดาเนินการด้วยตนเอง หรื อร่ วมมือช่วยเหลือกับผูอ้ ื่นหรื อไม่ก็ได้
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญ ต่อการดาเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาในปั จ จุบัน ที่จ ะต้องมีส่งเสริ มให้บุค คลมีคุณ ลักษณะ
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ของการชี้นาตนเองในการเรี ยนรู้ เพือ่ ให้บุคคลมีประสบการณ์ และมีศกั ยภาพในการแสวงหาความรู้
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป
พัชรี พลาวงศ์ (2536 : 84 - 85) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีลกั ษณะดังนี้
1. Availability วิธีเรี ยนชนิ ดนี้ จะเรี ยน เมื่อไรที่ไหน ก็ได้ตามความพอใจโดย
เลือกเรี ยนตามเวลาที่ผเู้ รี ยนว่าง ทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูเ้ รี ยนบางคน
ทาให้การเรี ยนล้มเหลวได้
2. Self-Paced เมื่อผูเ้ รี ยนเลือกสถานที่ได้ตามความพอใจแล้วผูเ้ รี ยนจะใช้เวลา
ในการทาความเข้าใจบทเรี ยนได้เต็มที่ บางคนอาจใช้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อหนึ่ งบทเรี ยน บางคนอาจใช้
เวลา 5 ชัว่ โมงก็ได้ แต่ประสิ ทธิภาพเท่ากัน คือ เข้าใจทั้งบทเรี ยน เนื่ องจากความสามารถในการรับรู้
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน
3. Objectives แบบเรี ยนที่ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเอง ต้องบอกวัตถุประสงค์ในแต่
ละบทไว้ให้ชดั เจน เพราะถ้าผูเ้ รี ยนสามารถตอบคาถามของวัตถุประสงค์ได้ท้งั หมด แสดงว่าผูเ้ รี ยน
เข้าใจบทเรี ยนนั้น ๆ
4. Interaction การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน ในขณะเรี ยน ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ยนสนุ กกับ
การเรี ยน โดยผูส้ อนอาจชี้แนะหรื อให้การปรึ กษาเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมการเรี ยน
5. Tutor Help ผูส้ อนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการเรี ยนรู้แก่ผเู้ รี ยน
6. Test as Learning Situation ในบทเรี ยนหนึ่ ง ๆ จะมีแบบทดสอบซึ่งใช้เป็ น
เครื่ องมือวัดตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การประเมินผลการเรี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนสอบได้หรื อตกหรื อใน
ภาคปฏิบตั ิอาจใช้วิธีทดสอบเป็ นรายบุคคล
7. การเลือกวิธีเรี ยน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมมีวิธีเรี ยนแบบที่ตนชอบ ฉะนั้นผูเ้ รี ยน
สามารถเลือกวิธีเรี ยนที่ เหมาะกับตนเอง ขณะเดี ยวกันผูเ้ รี ยนก็มีอิสระในการเลือกเรี ยนบทเรี ยน
ก่อนหลังได้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ทาให้ผเู้ รี ยนมีความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อแผนการเรี ยนของตนเอง ผูเ้ รี ยนจะทาการวางแผนและกาหนดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เลือกแหล่งข้อมูลเลือกวิธีการเรี ยนรู้ และการประเมินผลด้วยตนเองโดยจะมีผชู้ ่วยเหลือ
หรื อไม่มีผชู้ ่วยเหลือก็ได้
รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัฒ นาพร ระงับ ทุ ก ข์ (2545 : 50 - 51) ได้เสนอหลัก การจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เนื่ องจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้ง
ในด้านความสามารถในการเรี ย นรู้ วิธีก ารเรี ย นรู้ เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจัด การเรี ยนรู้ จึ งต้อง
คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความสามารถในการเรี ยนรู้ และวิธีการ
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เรี ยนรู้ โดยจัดการเรี ยนรู้ เนื้ อหา และสื่อที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้รายบุคคล รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
ได้นาเอาประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรี ยนรู้ดว้ ย
2. จัด ให้ผูเ้ รี ยนมีส่ว นรั บผิด ชอบในการเรี ยน การเรี ยนรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ดี เมื่ อ
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรับผิด ชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจัด การเรี ยนรู้จึงควรเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทตั้งแต่ การวางแผน กาหนดเป้ าหมาย การเรี ยนที่สอดคล้องกับความต้องการของตน
หรื อกลุ่มก าหนดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยน การเลือกใช้วิธีก ารเรี ยนรู้ก ารใช้แหล่งข้อมูล
ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรี ยนของตน
3. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผเู้ รี ยนจะต้องได้รับการฝึ กให้มีทกั ษะและยุทธศาสตร์การ
เรี ยนรู้ที่ จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เช่ น การบัน ทึ ก ข้อความ การจัดประเภทหมวดหมู่ การ
สังเกต การแสวงหาและใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยี และสื่อที่สนับสนุนการเรี ยนรวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รี ยนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหากาหนดแนวทางการเรี ยนรู้ และเลือกวิธีการ
เรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
4. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่น การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไม่ได้หมายความ
ว่าผูเ้ รี ย นต้องเรี ย นคนเดี ย ว โดยไม่มี ช้ ัน เรี ย นหรื อเพื่ อ นเรี ย น ยกเว้น การเรี ย นแบบรายบุ ค คล
โดยทัว่ ไปแล้ว ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยนจะได้ทางานร่ วมกับเพื่อน กับครู และบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่นให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้รู้จกั การทางานเป็ น
ทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะเจตคติ ที่
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่ งหน้าที่ ความรับผิด ชอบในกระบวนการ
เรี ยนรู้
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่ วมมือกันประเมินในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการประเมินการเรี ยนรู้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทักษะการ
ประเมิ นให้แก่ ผเู้ รี ยน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยนว่า การประเมินตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ระบบประเมินผล รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผูอ้ ื่นด้วย นอกจากนี้ ตอ้ งจัดให้ผเู้ รี ยนได้รั บ
ประสบการณ์การประเมินผลหลาย ๆ รู ปแบบ
6. จัดปั จจัยสนับสนุ น การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน สภาพแวดล้อมเป็ น
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งในการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง ดังนั้นบริ เวณในโรงเรี ยนจึงต้องจัด ให้เป็ นแหล่ง
ความรู้ที่นักเรี ยนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุดการสอน ฯลฯ
รวมทั้งบุคลากร เช่น ครู ประจาศูนย์วิทยะบริ การที่ช่วยอานวยความสะดวก และแนะนาเมื่อผูเ้ รี ยน
ต้องการดังนั้น หลักการจัด การเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง ผูจ้ ัดกิจ กรรมต้องศึก ษา
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จัดให้ผเู้ รี ยนมีส่วนรับผิดชอบในการเรี ยน พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่น พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่ วมมือกันประเมิน
และจัดปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน
3.7 หลักการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสาร
ค าว่า การสื่ อสาร (Communications) มีที่ มาจากรากศัพ ท์ภ าษาลาติ น ว่า Communis
หมายถึง ความเหมือนกันหรื อร่ วมกัน การสื่ อสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส้ ่งสารโดยผ่าน
สื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็ นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆไปยัง
ผูร้ ับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรื อความจาเป็ นของ
ตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิ ดการรับรู้ร่วมกัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ อกัน
บริ บททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล
การสื่อสารกับการศึกษา
การเรี ยนการสอน เป็ นการสื่ อสารอีกรู ปแบบหนึ่ ง มีท้ งั ผูส้ ่ งสารอันได้แก่ครู ผสู้ อนมีสาร
คือความรู้หรื อประสบการณ์ที่จดั ขึ้น ผูร้ ับสารคือ ผูเ้ รี ยน มีกระบวนการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
เครื่ องมือ สื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่จดั ขึ้นในห้องเรี ยนหรื อสถานการณ์ที่จดั
ขึ้น ในสถานที่ อื่น และมีจุด หมายของหลัก สู ต รเป็ นเครื่ องน าทางจุ ด มุ่งหมายของการสื่ อสารใน
การเรี ยนการสอน คือการพยายามสร้างความเข้าใจ ทักษะ ความรู้ ความคิดต่าง ๆ ร่ วมกัน ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับ ผูส้ อน ความส าเร็ จ ของการเรี ยนการสอน พิ จ ารณาได้จ ากพฤติ ก รรมของผูเ้ รี ยน ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้แต่ตน้ ตามลักษณะการเรี ยนรู้น้ นั ๆ ปั ญหาสาคัญของการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนคือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างครู กบั นักเรี ยนได้
อย่างถูกต้อง ครู ผสู้ อนจะต้องมีค วามรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการสื่ อสาร และที่ สาคัญอี กอย่าง
หนึ่งสาหรับครู คือการใช้สื่อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือการใช้คาพูดของครู
แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพราะสื่อหรื อโสตทัศนูปกรณ์ มีคุณลักษณะพิเศษบางประการที่ไม่มีในตัว
บุคคลโดยคาดหวังให้เป็ นไปตามที่ผสู้ ่งต้องการดังนี้
ระบบการสื่อสารและการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่สาคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้
1. ผูส้ ่งสาร (Sender) หรื อ แหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อ หน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ในการส่งสาร หรื อเป็ นแหล่งกาเนิดสาร ที่เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่
ในรู ปของสัญลักษณ์ที่มนุ ษย์สร้างขึ้นแทนความคิ ด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ เพื่อสื่ อสาร
ความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผูร้ ับสารด้วยวิธีการใด ๆ
หรื อส่ ง ผ่ า นช่ อ งทางใดก็ ต ามจะโดยตั้ง ใจหรื อไม่ ต้ ัง ใจก็ ต าม เช่ น ผู้พู ด ผู้เขี ย น กวี ศิ ล ปิ น
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นัก จัด รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์ก าร สถาบัน สถานี วิทยุก ระจายเสี ยง สถานี วิทยุโทรทัศน์
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริ ษทั สถาบันสื่อมวลชน เป็ นต้น
คุณสมบัติของผูส้ ่งสาร
1. เป็ นผูท้ ี่มีเจตนาแน่ชดั ที่จะให้ผอู้ ื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่ งสาร แสดง
ความคิดเห็นหรื อวิจารณ์ ฯลฯ
2. เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ตอ้ งการจะสื่อออกไปเป็ นอย่างดี
3. เป็ นผูท้ ี่ มีบุค ลิก ลัก ษณะที่ ดี มีความน่ าเชื่ อถือ แคล่ว คล่องเปิ ดเผยจริ งใจ และ
มีความรับผิดชอบในฐานะเป็ นผูส้ ่งสาร
4. เป็ นผูท้ ี่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผูร้ ับสาร
5. เป็ นผูร้ ู้จกั เลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรื อนาเสนอสาร
2. สาร (Message) หมายถึง เรื่ องราวที่มีความหมาย หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูล
ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่ งถ่ายทอดจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับสารให้ได้รับรู้ และ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรื อ สัญ ลัก ษณ์ ใด ๆ ที่ สามารถทาให้เกิ ด การรับ รู้ ร่ ว มกัน ได้ เช่ น
ข้อความที่พดู ข้อความที่เขียน บทเพลงที่ร้อง รู ปที่วาด เรื่ องราวที่อ่าน ท่าทางที่สื่อความหมาย เป็ นต้น
2.1 รหัส สาร (Message Code)ได้แ ก่ ภาษา สัญ ลัก ษณ์ หรื อ สัญ ญาณที่ ม นุ ษ ย์ใช้เพื่ อ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรื อความรู้สึกต่าง ๆ
2.2 เนื้ อห าของสาร(Message Content) หม ายถึ ง บ รรด าค วาม รู้ ความ คิ ดและ
ประสบการณ์ที่ผสู้ ่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ ยนเพือ่ ความเข้าใจร่ วมกัน
หรื อโต้ตอบกัน
2.3 การจัด สาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้ อหาของสารแล้วน ามา
เรี ยบเรี ยงให้เป็ นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ใจความตามเนื้ อหาที่ตอ้ งการด้วยการเลือกใช้รหัสสาร
ที่เหมาะสม
3. สื่ อ หรื อช่ องทาง (Media or Channel) เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งใน
การสื่ อสาร หมายถึง สิ่ งที่เป็ นพาหนะของสาร ทาหน้าที่นาสารจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับสาร ผูส้ ่ งสาร
ต้องอาศัยสื่ อหรื อช่ องทางทาหน้าที่ น าสารไปสู่ ผรู้ ับสาร การแบ่ งประเภทของสื่ อมีหลากหลาย
ต่างกันออกไป
4. ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรื อมวลชนที่รับเรื่ องราวข่าวสารจากผู้
ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผูส้ ่ งสารหรื อส่งสารต่อไปถึงผูร้ ับสารคนอื่น ๆ
ตามจุดมุ่งหมายของผูส้ ่ งสาร เช่น ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูฟ้ ังรายการวิทยุ กลุ่มผูฟ้ ังการอภิปราย ผูอ้ ่าน
บทความจากหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
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หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความสาเร็ จตรงตามจุดประสงค์หรื อไม่ผสู้ ่งสารควรคานึงถึงหลักการ
สื่อสาร ดังนี้
1. ผูท้ ี่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์จะต้องทาความเข้าใจเรื่ ององค์ประกอบ
ในการสื่อสารและปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรี ยนรู้ การจา ซึ่งมีผล
ต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
2. ผูท้ ี่จะสื่ อสารต้องคานึ งถึงบริ บทในการสื่ อสาร บริ บทในการสื่ อสาร หมายถึง
สิ่งที่อยูแ่ วดล้อมที่มีส่วนในการกาหนดรู้ความหมายหรื อความเข้าใจในการสื่อสาร
3. ค านึ งถึ ง กรอบแห่ งการอ้า งอิ ง (Frame of Reference) มนุ ษย์ทุ กคนจะมี
พื้นความรู้ทกั ษะ เจตคติ ค่ านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรี ยกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสาร
ใดมีกรอบแห่ง การอ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกันจะทาให้การสื่อสารง่ายขึ้น
4. การสื่อสารจะมีประสิทธิผลเมื่อผูส้ ่งสารส่งสารอย่างมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ผ่าน
สื่อหรื อช่องทางที่เหมาะสม ถึงผูร้ ับสารที่มีทกั ษะในการสื่อสารและมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกัน
5. ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ควรเตรี ยมตัวและเตรี ยมการล่วงหน้า เพราะจะทาให้การ
สื่อสารราบรื่ น สะดวก รวดเร็ ว เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที หากจะเกิด
อุปสรรค ที่จุดใดจุดหนึ่ง
6. คานึงถึงการใช้ทกั ษะ เพราะภาษาเป็ นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการ
สื่ อความหมาย ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นหัว ใจในการสื่ อสาร คู่สื่ อสารต้องศึก ษาเรื่ องการใช้ภ าษา และ
สามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้ อหาของสาร และช่ องทางหรื อสื่อ ที่ใช้ในการ
สื่อสาร
7. คานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็ นการประเมินผลการสื่อสารที่จะทา
ให้คู่สื่ อสารรั บรู้ ผลของการสื่ อสารว่าประสบผลดี ต รงตามวัต ถุ ประสงค์ห รื อไม่ ควรปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อบกพร่ องใดเพื่อที่จะทาให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ตอ้ งการ
3.8 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน
มีนกั การศึกษาได้เสนอวิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 494) กล่าวว่า การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อจะต้องนา
สื่อไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาไปทดลองสอนจริ ง (Trial Run) เพื่อนาผลที่
ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เสร็ จแล้ว จึงดาเนิ นการผลิตเป็ นจานวนมากหรื อใช้สอนในชั้นเรี ยนตามปกติได้
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การทดลองมีข้นั ตอน ดังนี้
1. สาหรับทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เป็ นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คนให้ทดลอง
กับเด็ กอ่อนเสี ยก่อนทาการปรับปรุ ง/แล้วน าไปทดลองกับเด็ กปานกลาง/และน าไปทดลองกับเด็ กเก่ ง
อย่างไรก็ตามหากเวลาไม่อานวย และสภาพการณ์ไม่เหมาะสม ก็ให้ทดลองกับเด็กอ่อนหรื อปานกลาง
2. สาหรับทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดลองที่ครู 1 คน ต่อเด็ก 6 – 12 คนโดย
ให้เด็กคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้ามทดลองกับเด็กอ่อนล้วนหรื อเด็กเก่งล้วน เวลาทดลอง
จะต้องจับเวลาด้วยว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มใช้เวลาเท่าใด
3. สาหรับการทดลองภาคสนามหรื อกลุ่มใหญ่ (1:100) เป็ นการทดลองที่ ครู 1 คน
กับเด็กทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรื อ 100 คน สาหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะต้อง
มีนัก เรี ยนคละกัน ทั้งเก่ งและอ่อน ไม่ ควรเลือกห้องเรี ยนที่ มีเด็ก เก่ ง หรื อเด็ ก อ่อนล้วน หลังการ
ทดลองคานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุ งแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ต่ากว่าเกณฑ์ได้ไม่เกิน 2.5%
กองวิจ ัยทางการศึ ก ษา (2545 : 81) กล่ าวว่า วิธีก ารหรื อนวัต กรรมที่ ใช้พ ัฒ นาการ
เรี ยนรู้ เช่น ชุดการสอนแบบฝึ ก แผนการสอน แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ใหม่ ๆ ที่
ผูส้ อนพัฒ นาขึ้ น ควรมีค วามถูก ต้องด้านเนื้ อหาเที่ ยงตรงและครอบคลุมเนื้ อหาตามจุ ด มุ่งหมาย
ของหลักสู ตร ตลอดจนภาษา ถ้อยคา รู ปภาพ และขั้นตอนที่ก าหนดขึ้น ควรเหมาะสมกับนักเรี ยนด้วย
ซึ่งผูส้ อนสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือได้ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบหรื อใช้การวิเคราะห์
คะแนนหรื อจะใช้ท้งั สองวิธีก็ได้เช่นกัน ดังนี้
1. ตรวจสอบด้านเนื้อหาและรู ปแบบของเครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ เช่น
ผูส้ อนต้องการให้ผเู้ รี ยนมีความคงทนทางการเรี ยน วิชาช่องทางการขยายอาชีพ จึงสร้างการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองขึ้น ผูส้ อนควรนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญอย่างน้อย/3 คน/ตรวจสอบ
ถ้ามีความเห็นสอดคล้องกัน 2 หรื อ 3 คน แสดงว่าเนื้ อหาและรู ปแบบมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
ครอบคลุม
2. หาเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่ อหรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้โดยการวิเคราะห์คะแนน
ใช้สูตรคานวณ ดังนี้
สูตร
เมื่อ

E1 =

E1

X
A
N

N
 100
A

แทน
แทน
แทน
แทน

หรื อ

X
 100
A

ประสิทธิภาพระหว่างเรี ยน
ผลรวมคะแนนที่ได้ระหว่างเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกคน
ผลรวมคะแนนเต็มจากทุกคนระหว่างเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน
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สูตร
เมื่อ

E2
F
B
N

E2 =

N
 100
B

แทน
แทน
แทน
แทน

หรื อ

F
 100
B

ประสิทธิภาพหลังเรี ยน
คะแนนรวมของการสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกคน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกคน
จานวนผูเ้ รี ยน

การกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับว่าสื่ อหรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพ คือ ด้านความรู้
ความจา E1/ E2 มีค่ า 80/80 ขึ้ นไป ด้านทักษะปฏิ บัติ E1/ E2 มีค่ า 70/70 ขึ้ นไป โดยที่ ค่ า E1/ E2 ต้องไม่
แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5
สรุ ปได้ว่าการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู้ น้ ันจะช่ วยตรวจสอบว่าสื่ อการเรี ยนรู้ ที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยให้การเรี ยนการสอนมีคุณภาพดีตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ได้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยน เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้
80/ ตัวแรก/ หมายถึง/ ค่ าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ทากิจกรรมจาก
บัตรแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนในแต่ละชุดการเรี ยนโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80
80/ตัว หลัง /หมายถึ ง /ค่ าร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละชุดการเรี ยนโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ/80
3.9 คุณประโยชน์ ของชุดการเรียน
ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงคุณค่าหรื อประโยชน์ของชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537 : 121) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรี ยน ซึ่งสรุ ป
ได้ว่า
1. ช่วยให้ผสู้ อนถ่ายทอดเนื้ อหาและประสบการณ์ ที่สลับซับซ้อนและมีลกั ษณะเป็ น
นามธรรมสูงซึ่งครู ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้
2. ช่วยเร่ งความสนใจของนักเรี ยนต่อสิ่งที่กาลังศึกษา เพราะชุดการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนของตนและสังคม
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นฝึ กการตัดสินใจแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. ช่ ว ยสร้ างความพร้อมและความมัน่ ใจแก่ ผสู้ อนเพราะชุ ด การเรี ยนผลิตไว้เป็ น
หมวดหมู่สามารถหยิบไปใช้ได้ทนั ทีโดยเฉพาะผูไ้ ม่ค่อยมีเวลาในการเตรี ยมการสอนล่วงหน้า
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5. ทาให้การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนเป็ นอิสระจากอารมณ์ของผูส้ อนชุด การเรี ยน
สามารถทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าอาจารย์ผสู้ อนจะมีสภาพหรื อความขัดข้องทางอารมณ์มาก
น้อยเพียงใด
6. ช่วยให้เป็ นอิสระทางบุคลิกภาพของผูส้ อนเนื่ องจากชุดกิจกรรมทาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้แทนครู ไม่ว่าจะสอนหรื อพูดไม่เก่ง ผูเ้ รี ยนก็สามารถเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการ
เรี ยนที่ได้ผา่ นการทดสอบทางประสิทธิภาพมาแล้ว
7. ในกรณี ขาดครู ครู คนอื่นก็สามารถสอนแทนได้โดยใช้ชุดการเรี ยนทาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้แทนครู
8. ส่งเสริ มการศึกษาของประชาชนทัว่ ไปได้อย่างดีท้ งั ยังประหยัดในแง่เศรษฐกิจ
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 175 - 176) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู
2. ช่ ว ยเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพราะสื่ อประสม (Multi Media)
ที่ได้จดั ไว้ในระบบเป็ นการเปลี่ยนกิจกรรม และช่วยรักษาระดับความสนใจของผูเ้ รี ยนตลอดเวลา
3. เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาด้ว ยตนเองท าให้ มี ทัก ษะในการแสวงหาความรู้
พิจารณาข้อมูลและฝึ กความรับผิดชอบการตัดสิ นใจ
4. เป็ นแหล่งความรู้ที่ทนั สมัยและคานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้
5. ช่วยขจัดปัญหาการขาดครู เพราะผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
6. ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบเพราะสามารถนาไปใช้ได้ทุกเวลาและไม่จาเป็ นต้อง
ใช้เฉพาะในโรงเรี ยน
บุ ญเกื้ อ ควรหาเวช (2543 : 32 – 33) ได้สรุ ปคุ ณค่ าและประโยชน์ ของชุ ดการเรี ยนที่ มีต่ อ
การเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนแบบรายบุคคล ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ตามความสามารถ ความสนใจตาม
เวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน
2./ช่ ว ยขจัด ปั ญ หาการขาดแคลนครู /เพราะชุ ด การเรี ย นการสอนช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย น
เรี ยนได้ดว้ ยตนเองหรื อต้องการความช่วยเหลือจากผูส้ อนเพียงเล็กน้อย
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนาเอาชุดการเรี ยนการสอน
ไปใช้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
4. ช่ วยลดภาระของครู ผสู้ อนและช่ วยสร้ างความพร้ อม และความมัน่ ใจให้แก่ ค รู
เพราะชุดการเรี ยนการสอนผลิตไว้เป็ นหมวดหมู่สามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที
5. เป็ นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
6. ช่วยให้ครู วดั ผลผูเ้ รี ยนได้ตรงความมุ่งหมาย
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7./เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แ สดงความคิ ด เห็ น /ฝึ กการตัด สิ น ใจ/แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและมีความชอบต่อตนเองและสังคม
8./ช่วยให้ผเู้ รี ยนจานวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกัน อย่างมีประสิ ทธิภาพช่วยฝึ ก
ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั เคารพนับถือความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์ (2545 : 116) ได้กล่าวถึงความสาคัญของชุดการเรี ยน/ดังนี้
1./เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาสาระ/ช่วยให้ผสู้ อนถ่ายทอดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์
ที่สลับซับซ้อนและมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมสูงซึ่งผูส้ อนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี
2. เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน/โดยชุดการเรี ยนจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนของตนเอง
3. เพื่อการทางานเป็ นหมู่คณะ
4./เพื่อฝึ กการแสดงความคิดเห็น /เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็ น
ตัดสินใจแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5./เพื่อฝึ กความรั บผิด ชอบของตนเอง/มีระเบี ย บวินัยในตนเองมากขึ้ น รู้จ ัก บังคับ
ตนเองโดยการเรี ยนจากชุดการเรี ยน
6./เพื่อสร้ างความพร้ อมและความมัน่ ใจแก่ ผสู้ อน เพราะว่าชุ ด การเรี ยนผลิต เป็ น
หมวดหมู่สามารถหยิบได้ทนั ทีโดยเฉพาะผูท้ ี่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรี ยมตัวสอนล่วงหน้า
7./เพื่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนมีอิสระจากอารมณ์ของผูส้ อน/ชุดการเรี ยนสามารถจะทา
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนตลอดเวลาไม่ว่าผูส้ อนจะมีสภาพอารมณ์มากน้อยเพียงใด
8. เพื่อช่วยให้การเรี ยนเป็ นอิสระจากอารมณ์ของผูส้ อน เนื่องจากชุดการเรี ยนจะทา
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ว่าผูส้ อนจะพูดหรื อสอนไม่เก่ งผูเ้ รี ยนก็สามารถเรี ยนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพจากชุดการเรี ยนที่ผา่ นการทดสอบประสิทธิภาพแล้ว
ธงไชย ต้น ทัพไทย (2548 : 15)/ได้ก ล่าวถึงประโยชน์ ของชุ ด การเรี ยนไว้ว่า/เป็ นสื่ อ
การสอนที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของผูส้ อนและส่ งเสริ ม
พัฒนาให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิ และแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี คุ ณ ลักษณะสมบู รณ์ /ทั้งด้านความรู้ /เป็ นคนดี /และมี ความสุ ข
เสริ มสร้างมนุษย์สมั พันธ์แบบกัลยาณมิตรกับผูอ้ ื่น/จากการศึกษาประโยชน์ของชุดกิจกรรม/สรุ ปได้ว่า
ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ คือ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสอนของครู เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ด้วยตนเอง เต็มศักยภาพ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะการคิด การปฏิบตั ิการแก้ปัญหา
ลดบทบาทของครู ผสู้ อนและสะดวกต่อการนาไปใช้
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สรุ ปได้ว่า ประโยชน์ของชุดการเรี ยนนั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ได้อย่างดี
อีกทั้งชุดการเรี ยนด้วยตนเอง ยังเป็ นสื่ อที่นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ตามความสามารถ
ของแต่ ละบุ ค คลช่ ว ยลดภาระของครู และยังเป็ นการส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ยนเกิ ด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3.10 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับชุดการเรียน
ขวัญตา ทองใบ (2553 : 56) ได้พฒั นาชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน สาหรับนัก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ผลวิจยั พบว่า
1. ชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน ที่พฒั นาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.15/83.43
2. ผลสัมฤทธิ์และความตระหนักต่อการอนุ รักษ์ป่าชายเลนของนักเรี ยนหลังใช้ชุด
การเรี ยน เรื่ อง ป่ าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน/เรื่ องป่ าชายเลน/อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน ในระดับดี
ฐิ ตาพร วิ ภววาณิ ชย์ (2553 : 66) ได้พ ัฒนาชุ ดการเรี ยนวรรณคดี ด ้วยตนเอง เรื่ องอิ เหนา
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดการเรี ยนวรรณคดีดว้ ยตนเองเรื่ องอิเหนา/มีประสิทธิภาพ/80.40/80.57
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนวรรณคดีด ้วยตัวเอง เรื่ องอิเหนา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์ (2553 : 127 - 137) พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การนวดไทย การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย
เพื่อประเมินหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การนวดไทย เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพื่อหาผลการเรี ยน ทักษะ และเพื่อหาความพึงพอใจ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ/1)/คู่มือชุดการเรี ยนรู้ด ว้ ยตนเอง/เรื่ องการนวดไทย/และวีดิทศั น์/ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นสื่ อ
หลักในการเรี ยนวิชาการนวดไทยด้วยตนเอง ได้วิเคราะห์สร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย
โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการศึกษาผูใ้ หญ่ ของโนลล์ เป็ นแนวทางประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการเรี ยนนวดไทย การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เนื้ อหาวิชาการนวดไทย รู ปแบบคู่มือ และรู ปแบบ
วี ดิ ทั ศ น์ /2)/แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน/3)แบบสั ง เกตความรู้ ทั ก ษะ/และ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ/สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิจ ัย คื อ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
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ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การนวดไทย ที่สร้างจากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนจะมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่ อนเรี ยน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.01 ความรู้ทักษะการนวดไทย
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมีความรู้ความเข้าใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก นอกจากนั้น
ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน ด้านเพศ อายุ ที่อยู่อาศัย สถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความต้องการใช้
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย ไม่แตกต่างกัน และโดยรวม เรี ยนเพื่อเป็ นพื้นฐานเรื่ อง
ดูแลสุ ขภาพ และใช้ประกอบอาชีพ ความพึงพอใจชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทยมาก
เพราะทดแทน หรื อ เสริ มวิ ธีก ารเรี ยนแบบกลุ่ มในห้อ งเรี ยน ลดเวลาเรี ย น อ่ อ นตัว สะดวก มี
ประสิทธิภาพและประหยัด
ประเสริ ฐชัย แซ่อ้ งึ (2554 : 79) ได้ทาการศึกษาชุดการเรี ยน เรื่ องโครงงานที่ส่งผลต่อ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ สังกัดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 อาเภอธัญบุ รี จังหวัด ปทุ มธานี ผลการศึกษาพบว่า ชุด การเรี ยน เรื่ อง
โครงงานที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนมีคะแนนร้อยละของ
การทาใบงานและแบบสังเกตพฤติกรรม เท่ากับ 87.14 และมีคะแนนสอบวัดผล เท่ากับ 81.11 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพ 87.14/81.11 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้
ชุดการเรี ยน เรื่ องโครงงานที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัด
วัดแสงสรรค์ ก่อนเรี ยน ด้วยชุดการเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดการเรี ยน เรื่ อง โครงงานที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยูใ่ นระดับมาก
วารุ ณี ภิ ร มย์เมื อง และ มาเรี ยม นิ ลพัน ธุ์ (2556 : บทคัด ย่อ)ได้พ ัฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้
สื่ อ ประสมเรื่ องการใช้อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า/(1)/ครู และนักเรี ยนต้องการให้มีการจัดการเรี ยนการสอน/โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้
สื่อประสมโดยมีสื่อประสม ได้แก่ ซีดีรอมโปรแกรมนาเสนอรู ปภาพประกอบ (2) ชุดการเรี ยนรู้สื่อ
ประสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ /82.17/84.17/(3) ผลการเรี ยนรู้ ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนด้ว ย
ชุดการเรี ยนรู้สื่อประสม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ (4) ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล อยูใ่ นระดับดี และความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้สื่อประสมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
สมถวิล เชสูงเนิน และพจนี ย ์ เสงี่ยมจิต (2557 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาชุดการสอน เรื่ อง งาน
เกษตรคู่บา้ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นนัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ /6/7/ที่ ก าลังศึก ษาในภาคเรี ยนที่ /2/ปี การศึก ษา/2555/โรงเรี ยน
อนุบาลอุบลราชธานี จานวน 45 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
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อาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บ้าน/ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้
นัก เรี ยนมีค วามรู้ และทัก ษะเกี่ ยวกับ งานเกษตรคู่ บ้านและชุ ด การสอนมี ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ
83.82/83.05/2)/นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ /6/ที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บ้าน/ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่ าก่ อ นเรี ยนอย่า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ /.01/3)/นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ชุ ด การสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษต รคู่ บ้ า น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ชวิน พงษ์มา (2558 : บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม ร่ วมมือร่ วมกับแผนผัง
ความคิ ด เรื่ องธุ ร กิ จ กั บ การด ารงชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่/3/ผลการวิจยั ปรากฎผล/ดังนี้/1)/ชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด
เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 87.34/85.35/2) ดัชนี ประสิ ทธิผลของชุดการเรี ยนรู้ แบบกลุ่ม ร่ วมมือร่ วมกับ
แผนผังความคิ ด เรื่ อง ธุรกิ จกับการดารงชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6267 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.67 3) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ เรี ยนด้ว ยชุ ด การเรี ยนรู้ แบบกลุ่ม ร่ ว มมือร่ ว มกับแผนผังความคิ ด เรื่ องธุ รกิ จ กับการด ารงชี วิต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิ ด เรื่ องธุ รกิ จกับการด ารงชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ก ารงานอาชี พและ
เทคโนโลยี มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
5) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม ร่ ว มมือร่ วมกับแผนผังความคิ ด
เรื่ อง ธุ รกิ จกับการดารงชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี มีค วามพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ปั ญจพร แสนจัน ทร์ (2558 : บทคัด ย่อ) ได้ก ารพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วิชาเคมี
ที่เน้นความรู้ค่คู ุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลงานวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
วิชาเคมี ที่ เน้น ความรู้ คู่คุ ณ ธรรม ของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์
ที่กาหนด คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยน
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรี ยนกลุ่มทดลองมี ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ วิชาเคมีที่ เน้นความรู้คู่คุ ณธรรมอยู่ในระดับมาก จึ งอาจกล่าวได้ว่าชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้
ว่าเคมีที่เน้นความรู้ คู่คุ ณ ธรรมของนักเรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ /6/สามารถพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ชุดการเรี ยนมีคุณค่าที่จะนามาใช้สอนได้เพราะผล
การเรี ยนจากชุดการเรี ยนไม่แตกต่ างจากการสอนแบบปกติ ในบางโอกาสการเรี ยนจากชุ ดการเรี ยนให้
ผลเรี ยนดีกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากนี้ชุดการเรี ยนยังมีขอ้ ดีในด้านอื่น ๆ อีกหลายประการเช่น
นักเรี ยนมีความพอใจในการเรี ยนช่วยให้มีความคงทนในการจาดีกว่า ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการใช้
ให้เกิดผลดีที่สุดและส่งเสริ มการผลิตการใช้ชุดการเรี ยนให้แพร่ หลายต่อไป
จากผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยนข้างต้น สรุ ปได้ว่าการเรี ยนโดยชุดการเรี ยนเป็ น
การเรี ยนที่ช่วยส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และยังสามารถช่วยลดภาระของครู ในการเตรี ยมการสอน และลดภาวการณ์ขาดแคลนครู ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้ น และมีความพึงพอใจที่ดี
ต่ อการเรี ยนโดยใช้ชุ ดการเรี ยน/ผูว้ ิจ ัยจึ งสนใจที่ จะศึกษา และพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง/เรื่ อง
การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัม พูช า/ส าหรั บนัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ/ระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย/ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์
จังหวัดสุรินทร์

4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการค้าบริเวณชายแดน
4.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วกับทฤษฎีการเรียนรู้ผ้ใู หญ่
ทฤษฎี เกี่ ยวข้องกับ การเรี ยนรู้ ประกอบด้ว ย 1) การเรี ยนรู้ 2) จิ ต วิทยาการเรี ยนรู้
3) การเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้
การออกแบบโครงสร้างหรื อลาดับของการนาเสนอเนื้ อหาบทเรี ยน โดยใช้สื่อจะต้อง
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการออกแบบตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์ ได้แก่ ทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ยม
(Behaviorism)/ทฤษฎี ปัญ ญานิ ยม/(Cognitivist)/ทฤษฎี โครงสร้ างความรู้ /(Schema/Theory)/และ
ทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปัญญา (Cognitive Flexibility)
มัลติมเี ดียกับทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้าง หรื อลาดับของการนาเสนอ
เนื้อหา บทเรี ยนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผอู้ อกแบบจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ใน
การออกแบบ ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ ของมนุ ษ ย์ทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของ
มนุ ษย์ และส่ งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของสื่ อการสอนมัลติมีเดี ย ได้แก่
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ และทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปัญญา
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีซ่ึงเชื่ อว่า จิตวิทยาเป็ นเสมือน
การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องพฤติ ก รรมมนุ ษย์/(Scientific/Study/of/Human/Behavior)และ
การเรี ย นรู้ ของมนุ ษ ย์เป็ นสิ่ งที่ สามารถสังเกตได้จากพฤติ กรรมภายนอก นอกจากนี้ ย งั มีแนวคิ ด
เกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึ่งเชื่อว่า การตอบสนอง
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กับสิ่งเร้าของมนุ ษย์ จะเกิดควบคู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั เชื่อว่าการเรี ยนรู้ของมนุ ษ ย์
เป็ นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทา/(Operant Conditioning)/ซึ่งมีการเสริ มแรง/(Reinforcement)
เป็ นตัวการเรี ยนรู้ของมนุษย์เป็ นชุดของพฤติกรรมซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามลาดับที่แน่ ชดั /การที่ผเู้ รี ยน
จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้น้ นั จะต้องมีการเรี ยนตามขั้นตอนเป็ นวัตถุประสงค์ๆไป ผลที่ได้จากการเรี ยน
ขั้นแรกนี้จะเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนในขั้นต่อ ๆไปในที่สุด สื่อการสอนมัลติมีเดียที่ออกแบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนี้จะมีโครงสร้างของบทเรี ยนในลักษณะเชิงเส้นตรง/โดยผูเ้ รี ยนทุกคน
จะได้รับการเสนอเนื้ อหาในลาดับที่เหมือนกัน และตายตัว ซึ่งเป็ นลาดับที่ผสู้ อนได้พิจารณาแล้วว่า
เป็ นลาดับการสอนที่ดี และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการตั้ง
คาถาม ๆ ผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอโดยหากผูเ้ รี ยนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปของผลป้ อนกลับ
ทางบวกหรื อรางวัล/(Reward)/ในทางตรงกันข้ามหากผูเ้ รี ยนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรู ป
ของผลป้ อนกลับในทางลบและคาอธิบายหรื อการลงโทษ/ซึ่งผลป้ อนกลับนี้ ถือเป็ นการเสริ มแรง
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
ทฤษฎีปั ญญานิยม ทฤษฎีน้ ี เห็นว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์น้ นั เป็ นผลเนื่ องมาจาก
เรื่ องภายในจิตใจ มนุษย์มีความสานึกคิด มีอารมณ์จิตใจ และความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
การออกแบบการสอน ก็ควรคานึงถึงความแตกต่างภายในของมนุ ษย์ดว้ ยทฤษฎีปัญญานิ ยมนี้ ส่งผล
ต่อแนวคิดการเรี ยนการสอนก็ควรคานึ งถึงความแตกต่างภายในของมนุ ษย์ดว้ ยทฤษฎีปัญญานิยมนี้ ส่งผล
ต่อแนวคิ ด การเรี ยนการสอน เกี่ ยวกับการออกแบบในลัก ษณะสาขา ซึ่ งการออกแบบบทเรี ยน
ในลัก ษณะสาขา เมื่อเปรี ยบเที ยบกับบทเรี ยนที่ ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ยมแล้ว
จะท าให้ ผู้เรี ยนมี อิ สระมากขึ้ นในการควบคุ มการเรี ยนของตนเองโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการมี อิ สระ
มากขึ้นในการเลือกลาดับของการนาเสนอเนื้อหาบทเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง
ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ ภายใต้ทฤษฎีปัญญานิ ยมยังก่อให้เกิดทฤษฏีโครงสร้าง
ความรู้ข้ ึน ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุษย์มีอยูน่ ้ นั จะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่ม
ที่มีการเชื่อมโยงกัน อยู่ในการที่ มนุ ษย์จะเรี ยนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุ ษ ย์จะน าความรู้ใหม่ ๆ ที่ เพิ่ง
ได้รั บ นั้น ไปเชื่ อมโยงกับกลุ่มความรู้ ที่มี อยู่เดิ ม ซึ่ งเป็ นการรวบรวมความรู้ เกี่ ยวกับ วัต ถุ ลาดับ
เหตุการณ์ รายการกิ จกรรมต่าง ๆ เอาไว้ หน้าที่ข องโครงสร้างความรู้น้ ี ก็คื อการน าไปสู่ การรับรู้
ข้อมูล การรับรู้ขอ้ มูลนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้างความรู้ ทั้งนี้ ก็เพราะการรับรู้
ข้อมูลนั้น เป็ นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้เดิ ม ภายในกรอบ
ความรู้เดิมที่ มีอยู่ และจากการกระตุน้ โดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายในกรอบ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ และจากการกระตุน้ โดยเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้น้ นั ๆ
เข้าด้วยกันการรับรู้เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ทาให้เกิด การเรี ยนรู้ เนื่ องจากไม่มีการเรี ยนรู้ใดเกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากการรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้ จะช่ วยในการรับรู้ และการเรี ยนรู้ แล้ว โครงสร้าง
ความรู้ยงั ช่วยในการระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรี ยนรู้มา
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ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา นอกจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้แล้วยังเกิดทฤษฎี
ความยืดหยุน่ ทางปัญญาขึ้นอีก ซึ่งเชื่อว่าแต่ละองค์ความรู้น้ นั มีโครงสร้างที่แน่ชดั และสลับซับซ้อน
มากน้อยแตกต่างกันไป โดยองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
กายภาพนั้นถือว่า เป็ นความรู้ประเภทที่มีโครงสร้างตายตัวไม่สลับซับซ้อนเพราะตรรกะ และความ
เป็ นเหตุเป็ นผลที่ แน่ น อนของธรรมชาติขององค์ความรู้ ในขณะเดี ยวกันองค์ความรู้บางประเภท
สาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่าเป็ นองค์ความรู้ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างความรู้ตายตัว และสลับซับซ้อน
เพราะความไม่ เป็ นเหตุ เป็ นผลของธรรมชาติ ข ององค์ค วามรู้ อย่างไรก็ ต ามการแบ่ งลัก ษณะ
โครงสร้างขององค์ความรู้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองค์ความรู้ในวิชาหนึ่ง ๆ
ได้ท้งั หมด บางส่ วนขององค์ความรู้ บางประเภทสาขาวิชาที่มีโครงสร้างตายตัวก็สามารถที่จะเป็ น
องค์ความรู้ ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเรื่ องความยืดหยุน่ ทางปัญญานี้ ส่งผล
ให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรี ยน ที่ตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันซึ่ ง
ได้แก่ แนวคิด ในการออกแบบบทเรี ยนสื่ อหลายมิติ นั่น เอง แม้ว่าทฤษฎี โครงสร้างความรู้ และ
ต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ทฤษฎีท้งั สองต่างสนับสนุนแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสร้างการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะสื่ อหลายมิติ ซึ่งจะตอบสนองต่อ
วิธีก ารเรี ยนรู้ ข องมนุ ษ ย์ในความพยายามที่ จ ะเชื่ อมโยงความรู้ใหม่ก ับความรู้ ที่มีอยู่ เดิ มได้เป็ น
อย่างดี ในลักษณะโครงสร้างของบทเรี ยนที่ มีก ารโยงใยถึงกันโดยที่ การเสนอเนื้ อหาจะไม่มีการ
ลาดับที่ตายตัวแต่จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ/ความถนัด/และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การออกแบบสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการสอนนั้น
ผูอ้ อกแบบไม่จาเป็ นต้องยึดแนวคิดหรื อทฤษฎีหนึ่ งแต่เพียงอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามผูอ้ อกแบบ
ควรผสมผสานแนวคิ ดหรื อทฤษฎีต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะเนื้ อหาและโครงสร้างขององค์
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น ในการออกแบบโครงสร้างหรื อลาดับการนาเสนอของบทเรี ยน
หนึ่ง ๆ นั้น ผูอ้ อกแบบสามารถที่จะประยุกต์การออกแบบในลักษณะเชิงเส้นตรงในส่วนของเนื้อหา
ความรู้ ซึ่งเป็ นลักษณะขององค์ความรู้ ที่ตอ้ งการลาดับการเรี ยนรู้ที่ตายตัวหรื อองค์ความรู้ประเภทที่
มีโครงสร้างตายตัวไม่สลับซับซ้อนในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะประยุกต์การออกแบบในลักษณะ
ของสาขาหรื อสื่อหลายมิติได้ในเนื้อหาความรู้ซ่ึงเป็ นลักษณะขององค์ความรู้ที่ไม่ตอ้ งการลาดับการ
เรี ยนรู้ที่ตายตัวหรื อการออกแบบในลักษณะสื่อหลายมิติ สาหรับองค์ความรู้ประเภทที่มีโครงสร้าง
ไม่ตายตัวและมีความสัมพันธ์ภายในที่สลับซับซ้อน เป็ นต้น
2. จิตวิทยาการเรียนรู้
ทฤษฎีความแตกต่ างระหว่ างบุคคลของสกินเนอร์ (Skinner) นัก การศึก ษาซึ่งได้
นาเอาหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาใช้ในการเรี ยนการสอน ที่จะต้องคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ซึ่งอาจแตกต่างทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปัญญา และความแตกต่างด้านความต้องการ
เป็ นต้น (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 260)
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพร้ อมของบรู เนอร์ (Bruner) ได้กล่าวว่าการจัดระบบระเบียบ
ของเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ควรเรี ยงประสบการณ์จากง่ายไปหาประสบการณ์ที่
ยาก และเมื่อจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยน อายุของ
ผูเ้ รี ยนจะไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู้เลย มนุษย์เราสามารถเรี ยนรู้วิชาพื้นฐานต่าง ๆ ได้ไม่ว่า
จะอายุเท่าไรในเมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของธอร์ นไดค์ (Thorndike) กล่ า วถึ ง กฎแห่ ง ความพร้ อ ม
(Law of Readiness) การเรี ยนรู้เกิ ดได้ เมื่อมีความพร้อม ถ้าเมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ทา
กิจกรรมในขั้น นั้น ได้สาเร็ จ ความพอใจย่อมตามมากับความสาเร็ จ การตอบสนองจะได้ผลดี เมื่อ
ร่ างกาย มีความพร้อมที่จะกระทา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเรี ยนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผูเ้ รี ยน
พร้อมที่จะตอบสนองกฎแห่ งการฝึ กหัด /(Law of Exercise)/เมื่อมีก ารฝึ กทาบ่ อย ๆ มีการทดสอบ
ความสามารถแล้ว ตามด้ว ยแรงเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับแรงเสริ มจะแน่ นขึ้ นจนเกิ ด
ความเคยชิน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการทาบ่อย ๆ ย่อมขาดตอนและอ่อนล้าไปในที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่าในกิจกรรมการเรี ยนถ้าได้มีการฝึ กปฏิบตั ิหรื อกระทาบ่ อย ๆ จะเกิดทักษะหรื อมีความ
ชานาญ แต่ถา้ ขาดการฝึ กหัด ความชานาญก็จะลดน้อยลงกฎแห่งความพอใจ/(Law of Effect)/เมื่อมี
การให้แรงจูงใจ การให้รางวัล และการเสริ มแรง เป็ นความพอใจ ก็จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ข้ ึน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรี ยนรู้จะได้ผลดีถา้ หากผูเ้ รี ยนเกิด
ความพอใจและถ้าไม่ได้รับความพอใจจะเกิดผลน้อย (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 321)
มัลติมีเดียกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิ ภาพ ผูอ้ อกแบบ
จาเป็ นต้องพิจ ารณาถึงทฤษฎี การเรี ยนรู้ข องมนุ ษ ย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทางจิ ตวิทยา ซึ่งในที่ น้ ี จะ
มุ่งเน้น ทางจิ ตวิทยาพุทธิพิสัย แนวคิดทางด้านจิต วิทยา พุทธพิสัย เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุ ษ ย์
ที่ เกี่ ยวกับ การออกแบบมัลติ มี เดี ย ได้แก่ ความสนใจและการรั บรู้ อย่างถูกต้อง การจดจ า ความเข้าใจ
ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน แรงจูงใจ การควบคุ มการเรี ยนและการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ กล่าว
โดยสังเขปได้ ดังนี้
1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง การเรี ยนรู้ของมนุ ษย์น้ ันเกิ ดจากการที่มนุ ษ ย์ให้
ความสนใจกับสิ่ งเร้า ต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดีหากมีสิ่งเร้าเข้ามาพร้อมกันหลายตัวและ
มนุ ษย์ไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวกระตุน้ ที่ ถูกต้องอย่างเต็ มที่ การรั บรู้ที่ตอ้ งการก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น มัลติ มีเดี ยที่ ดี จะต้องออกแบบให้เกิด การรับรู้ได้โ ดยง่ายและเที่ ยงตรงที่ สุด การที่จ ะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิด ความสนใจกับสิ่ งเร้ าและรับรู้สิ่งเร้าต่าง ๆอย่างถูก ต้องนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องค านึ งถึง
ปั จ จัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องยกตัว อย่า งได้แก่ ปั จ จัยในเรื่ อ งรายละเอียด และความเหมื อนจริ งของ
บทเรี ยน การออกแบบจะต้องค านึ งถึงคุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ยนแต่ ละกลุ่ม เช่ น ผูเ้ รี ยนที่ เป็ นเด็ ก
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อาจไม่ชอบภาพเหมือนจริ งหรื อเต็มไปด้วยรายละเอียด ในขณะที่ผเู้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ตอ้ งการที่จะ
เห็นบทเรี ยนที่มีลกั ษณะหรื อตัวอย่างที่เหมือนจริ ง และต้องการที่จะขอดูรายละเอียดของบทเรี ยนจะ
ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความสนใจไม่ ว่าจะเป็ นการใช้เสี ยง/การใช้ภ าพนิ่ ง/ภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ ผูอ้ อกแบบยังต้องพิจารณาถึงการออกแบบหน้าจอ วางตาแหน่งของสื่อต่าง ๆ บนหน้าจอ
รวมทั้งการเลือกชนิ ด และขนาดของตัวอัก ษรหรื อการเลือกสี ที่ใช้ในบทเรี ยนอีกด้วยการรับรู้ใน
ตัวกระตุน้ ที่ถกู ต้องจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนให้ความสนใจกับสิ่งเร้าที่ถกู ต้อง ตลอดทั้งบทเรี ยน
ไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกของบทเรี ยนเท่านั้น นอกจากนี้ผอู้ อกแบบยังต้องคานึ งถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อการรับรู้ ได้แก่ คุณลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไม่ว่าจะเป็ นระดับของผูเ้ รี ยน ความสนใจ ความยาก
ง่ายของบทเรี ยน ความเร็ วความช้าของการเรี ยน ฯลฯ การรับรู้ และการให้ความสนใจของผูเ้ รี ยน
นับว่ามีความสาคัญมากเพราะเป็ นสิ่งที่ช้ ีนาการออกแบบหน้าจอและการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ
2. การจดจาสิ่ งที่มนุ ษ ย์เรารับรู้ น้ นั จะถูก เก็บเอาไว้และเรี ยกกลับมาใช้ในภายหลัง แม้ว่า
มนุ ษย์จะสามารถจาเรื่ องต่าง ๆ ได้มาก แต่การที่จะแน่ ใจว่าสิ่ งต่าง ๆ ที่ เรารับรู้น้ นั ได้ถูกจัดเก็บไว้
อย่างเป็ นระเบียบ และพร้อมที่จะนามาใช้ในภายหลังนั้น เป็ นสิ่งที่ยากจะควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อสิ่ งที่ รับรู้น้ ันมีอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น การเรี ย นคาศัพท์ใหม่ ๆ ในภาษาอื่น ๆ เป็ นต้น ดังนั้น
เทคนิคการเรี ยนเพื่อที่จะช่วยในการจัดเก็บหรื อจดจาสิ่งต่าง ๆ นั้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ผูส้ ร้างบทเรี ยน
จึงต้องออกแบบบทเรี ยนโดยคานึ งถึงหลักเกณฑ์สาคัญที่ จะช่วยในการจดจาได้ดี 2 ประการ คื อ
หลักในการจัดระเบียบหรื อโครงสร้างเนื้ อหา และหลักในการทาซ้ าเมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 2 วิธี แล้ว
วิธีก ารจัดโครงสร้างเนื้ อหาให้ระเบียบ และแสดงให้ผเู้ รี ยนดูน้ นั เป็ นสิ่ งที่ง่ายและมีประสิ ทธิภาพ
มากกว่าวิธีที่ให้ผเู้ รี ยนทาซ้ า ๆ เพราะการจัดโครงสร้างเนื้อหาให้เป็ นระเบียบจะช่วยในการดึงข้อมูล
ความรู้น้ นั กลับมาใช้ในภายหลังหรื อที่เรี ยกว่าการระลึกได้
3. ความเข้าใจการที่ มนุ ษย์จะน าความรู้ ไปใช้ในชี วิตประจ าวันได้น้ ัน มนุ ษย์จะต้องผ่าน
ขั้นตอนในการนาสิ่ งที่มนุ ษย์รับรู้น้ นั มาตีความและบูรณาการให้เข้ากับประสบการณ์ และความเร็ ว
ในโลกปั จจุ บั น ของมนุ ษย์เอง โดยการเรี ยนรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งนั้ นใช่ แ ต่ เพี ย งการจ าและการเรี ยก
สิ่ งที่ เราจ านั้นกลับคื นมา หากแต่รวมไปถึง ความสามารถที่ จะอธิบาย เปรี ยบเที ยบ แยกแยะ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้น้ นั ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เป็ นต้น หลักการที่ มีอิทธิพลมากต่อการออกแบบ
มัลติมีเดีย คือ หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งแนวคิดและการประยุกต์ใช้กฎต่าง ๆ ซึ่งหลักการทั้งสองนี้
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับแนวคิด ในการออกแบบมัลติ มีเดีย เกี่ยวกับการประเมิน ความรู้ ก่อนการใช้
บทเรี ยน การให้คานิ ยามต่าง ๆ การแทรกตัวอย่าง การประยุกต์กฎ และการให้ผเู้ รี ยนอธิบาย โดยใช้
ข้อความของตนโดยมีวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการนาเสนอ และกิจกรรม
ต่าง ๆในบทเรี ยน
4. ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน การเรี ยนรู้ของมนุษย์น้ นั ใช่เพียงสังเกต หากแต่รวมไปถึง
การปฏิบตั ิดว้ ย การมีปฏิสมั พันธ์ไม่เพียงแต่คงความสนใจเท่านั้น หากยังช่วยทาให้เกิดความรู้และ
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ทักษะใหม่ ๆ ในผูเ้ รี ยน การที่ จะออกแบบบทเรี ยนที่ ทาให้เกิ ดความกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนได้น้ ัน
จะต้องออกแบบให้ผเู้ รี ยนมีปฏิสัมพัน ธ์ก ับการสอนอย่างสม่าเสมอและปฏิสัมพัน ธ์น้ ัน จะต้อง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
5. แรงจู ง ใจ ที่ เหมาะสมเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การเรี ยนรู้ ข องผูเ้ รี ยนมัล ติ มี เดี ย เป็ นสื่ อ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เนื่ องจากลักษณะพิเศษของมัลติ มีเดี ยนัน่ เอง นอกจากนี้ มี
ทฤษฎี เกี่ ยวกับ แรงจูงใจที่ น่ าสนใจหลายทฤษฎี ที่ ได้อธิ บ ายถึง เทคนิ ค ต่ าง ๆ ในการออกแบบ
มัลติ มี เดี ยที่ ทาให้เกิ ด แรงจูงใจในการเรี ยนทฤษฎี แรงจูงใจที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ใช้ในการ
ออกแบบมัลติมีเดียได้แก่
5.1 ทฤษฎี แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่าแรงจูงใจที่ ใช้ใน
บทเรี ยน ควรที่จะเป็ นแรงจูงใจภายในหรื อแรงจูงใจที่เกี่ยวกับบทเรี ยนมากกว่าแรงจูงใจภายนอก ซึ่ง
เป็ นแรงจูงใจที่ ไม่ เกี่ ยวเนื่ องกับบทเรี ยน แต่ เป็ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนต้องการ เช่ น การได้เล่น สนุ กหรื อ ได้
ค่าตอบแทน แรงจูงใจภายนอกทาให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนน้อย เนื่ องจากเป้ าหมายของ
การเรี ยนอยู่ที่ ร างวัลที่ จ ะได้รับมากกว่า การเรี ยนรู้ ในทางตรงกัน ข้ามแรงจูงใจที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
บทเรี ยนเป็ นแรงจูงใจที่ดีต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งเทคนิ คในการออกแบบบทเรี ยนให้เกิดแรงจูงใจภายใน
เช่น การใช้เทคนิคพิเศษในการนาเสนอภาพ มีกิจกรรมที่ทา้ ทายผูเ้ รี ยนทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นให้กาลังใจผูเ้ รี ยนแม้ว่าผูเ้ รี ยนทาผิด เป็ นต้น
5.2 ทฤษฎีแบบจาลองอาร์ค ได้แก่ การเร้าความสนใจความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้อหา ความ
มัน่ ใจ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 140) กล่าวโดยย่อดังนี้ คือ
5.2.1 การเร้าความสนใจ จะต้องไม่จากัดเฉพาะในช่วงแรกของบทเรี ยนเท่านั้น หาก
เป็ นหน้าที่ของผูอ้ อกแบบที่จะต้องพยายามทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจตลอดทั้งบทเรี ยน วิธีหนึ่งที่เรี ยก
ความสนใจจากผูเ้ รี ยนได้ดีก็คือการทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็นนั่นเอง ซึ่งสามารถทาได้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5.2.2 ความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้อหา หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนรู้สึกว่าสิ่ งที่ตนกาลัง
เรี ยนอยู่น้ ัน มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่ อตัว ผูเ้ รี ยนเอง เช่ น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับ
ความสนใจหรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน/เป็ นต้น
5.2.3 ความมัน่ ใจ หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนทราบถึงสิ่ งที่ตนเองควรคาดหวังใน
การเรี ยนอยูน่ ้ นั มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนเอง เช่น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับ
ความสนใจหรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
5.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน การทาให้ผเู้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนมาก
ขึ้น นั้น ทาได้โดยการจัด หากิ จกรรม ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ย นได้ประยุก ต์ใช้สิ่งที่ ต นเรี ย นมาใน
สถานการณ์จริ งและจัดหาผลป้ อนกลับในทางบวก หลังจากที่ผเู้ รี ยนได้แสดงความก้าวหน้า และให้
คาปลอบใจเมื่อผูเ้ รี ยนทาผิดพลาด/ทั้งนี้จะต้องอยูบ่ นฐานของความยุติธรรม
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6. การควบคุมบทเรี ยน ตัวแปรสาคัญในการออกแบบสื่อการสอนมัลติมีเดีย ประการหนึ่ง
นั้นได้แก่ การออกแบบการควบคุมบทเรี ยนซึ่งได้แก่ การควบคุมลาดับการเรี ยน เนื้ อหา ประเภท
ของบทเรี ยน เป็ นต้น การที่ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสในการเลือกสิ่ งที่จะเรี ยนหรื อลาดับการเรี ยนเนื้อหาใด
ก่อน-หลังนั้นไม่จาเป็ นว่าจะเกิ ดผลดีเสมอไป จากการศึกษาพบว่าจะเกิดผลดี ภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการ เช่น เมื่อผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ หญ่เมื่อผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนดี เมื่อเนื้ อหานั้นเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะสูง
หรื อเป็ นเนื้อหาที่ผเู้ รี ยนคุน้ เคย หรื อเมื่อบทเรี ยนนั้นมีคาแนะนาในการตัดสินใจต่าง ๆ เป็ นต้น
7. การถ่ายโอนการเรี ยนรู้ โดยปกติแล้วการเรี ยนรู้จากมัลติมีเดียนั้น เป็ นการเรี ยนรู้ใน
ขั้นแรก ก่อนจะมีการนาไปประยุกต์ใช้จริ ง การนาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนในบทเรี ยน และขัดเกลา
แล้ว ไปประยุกต์ใช้ในโลกจริ ง ก็คือ การถ่ายโอนการเรี ยนรู้นั่นเองสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ของมนุษย์ในการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ได้แก่ ความเหมือนจริ งของบทเรี ยน ในการฝึ กอบรมใด ๆ การถ่าย
โอนการเรี ยนรู้ถือเป็ นผลการเรี ยนรู้ที่พึงปรารถนาที่สุด
8. ความแตกต่างรายบุคคล ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความเร็ วช้าในการเรี ยนรู้แตกต่างกันไป
ผูเ้ รี ยนบางคนจะเรี ยนได้ดีจากบางประเภทของมัลติมีเดีย การออกแบบให้บทเรี ยนมีความยืดหยุ่น
เพื่ อที่ จ ะตอบสนองความสามารถทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนได้เป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งความ
แตกต่างของมนุ ษย์น้ นั แตกต่างกันไปทั้งในด้านของบุคลิกภาพ สติปัญญา วิธีการเรี ยนรู้ และลาดับ
ของการเรี ยนรู้ ดังนั้นการออกแบบบทเรี ยนผูอ้ อกแบบจึงควรคานึ งถึงความแตกต่าง และออกแบบ
บทเรี ยนให้สนองความแตกต่างนี้ ให้มากที่สุด สิ่งที่จะช่วยได้ในการออกแบบบทเรี ยน เช่น การจัด
ให้มีก ารประเมินผลก่อนเรี ยน จะช่ว ยให้ทราบถึงความแตกต่ างของผูเ้ รี ยนแต่ ละคน และการให้
คาแนะนาแก่ผเู้ รี ยนอย่างสม่าเสมอตลอดบทเรี ยน เป็ นต้น
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าจิต วิทยาการเรี ยนรู้ประกอบด้วยหลัก การ
หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาใช้ในการเรี ยนการสอน การจัดระบบระเบียบของเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
การจัดประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู้เกิด ได้เมื่อมีค วามพร้อม การออกแบบมัลติ มีเดี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่ดีของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทางจิตวิทยา ซึ่งในที่น้ ีจะ
มุ่งเน้นทางหลักจิตวิทยาพุทธพิสยั แนวคิดทางด้านจิตวิทยาพุทธพิสยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์
ที่ เกี่ ย วกับ การออกแบบมัล ติ มี เดี ย ได้แ ก่ ความสนใจและการรั บ รู้ อ ย่า งถู ก ต้อ ง การจดจ า
ความเข้าใจ ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน แรงจูงใจ การควบคุมการเรี ยน และการถ่ายโอนการเรี ยนรู้
3. การเรียนรู้ผ้ใู หญ่
ตามแนวคิ ดของ โนลล์ (Malcolm S. Knowles.) ได้สรุ ปพื้นฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้
ของผูใ้ หญ่ (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 160) กล่าวว่า ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรี ยนรู้ได้ ในกรณี
เกิดความต้องการและความสนใจ ในส่ วนของตนเองที่เคยผ่านประสบการณ์น้ ันมา จึงมีความพึงพอใจ
ที่จะเรี ยนรู้ในสิ่ งนั้นที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของผูใ้ หญ่เอง/(Life Situations)/การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ ตาม
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แนวคิ ดของ โนลล์ (Malcolm S. Knowles. 1975) มีองค์ประกอบพื้นฐานสรุ ปได้ ดังนี้ 1) ผูใ้ หญ่จะ
เรี ยนรู้ได้ดีหากว่าเรื่ องนั้นตรงกับความต้องการและความสนใจ 2) สถานการณ์ ในชี วิตที่ เกิ ดขึ้ น
ถือเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง 3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ ที่ขอ้ งเกี่ยวกับการเรี ยนรู้น้ นั จะมีคุณ ค่า
มากที่ สุด 4) ผูใ้ หญ่ ต ้องการเป็ นผูน้ าตนเอง (Self Directing) ความต้องการที่ อยู่ในส่ ว นลึก ของ
ผูใ้ หญ่ คือ การมีความรู้สึกว่าตัวเองนาตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งมีใครเป็ นผูช้ ้ ีนา 5) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual Difference) ผูใ้ หญ่มีอายุมากขึ้นจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ดังนั้น
จ าต้อ งค านึ งถึงความแตกต่ างของการเรี ยน การจัด เตรี ยมรู ป แบบของการเรี ยนการสอน เวลา
สถานที่ และความสามารถในการเรี ยนรู้ ในแต่ละขั้นของผูใ้ หญ่ย่อมเป็ นไปตามความสามารถของ
ผูใ้ หญ่แต่ละคน (Pace of Leaning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้สามารถนามาใช้ก ับการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ มี 3 กลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่ม
พฤติกรรมนิ ยม ได้แก่ พาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และ สกินเนอร์
(Skinner) กลุ่ม สติ ปั ญ ญานิ ย ม ได้แก่ ไคช์เลอร์ (Kaiser) เลวิ ส (Lewis) บู ร เนอร์ (Bruner) และ
เพียเจท์ (Piaget) และกลุ่มมนุ ษย์นิยม ได้แก่ มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ (Rogers)
กฎแห่ งการเรี ยนรู้ของ Thorndike (สุ ชา จันทร์เอม. 2522 : 5) ได้แก่ กฎแห่ งผล ซึ่ง
ได้ก ล่าวถึง การเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า และการตอบสนอง ซึ่ งจะน าความพอใจมาให้ กฎนี้ ได้
เพ่งเล็งถึงความพึงพอใจของผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยน ดังเช่น ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ในผลผลิตที่
ตนได้สร้างขึ้น ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความสนใจ และตั้งใจที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ต่อไป และสิ่งที่จะให้ผลการ
เรี ยนได้รับความพึงพอใจ ก็คือ การเสริ มแรง ทั้งทางบวกและการเสริ มแรงทางลบ กฎแห่งการฝึ กหัด
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองจะดีข้ ึน เมื่อมีการฝึ กหัดหรื อกระทาซ้ าบ่อย ๆ จาก
ผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเรี ยนรู้ทกั ษะจาเป็ นต้องมีการฝึ กหัดมาก ยิง่ มีการฝึ กหัดมาก ทักษะ
ที่ได้รับก็ยิ่งจะดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการฝึ กหัดจะต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น
ไม่ปล่อยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกหัดตามลาพัง ต้องมีการควบคุมและเสริ มแรงอย่างใกล้ชิด ผูเ้ รี ยนต้องทราบ
ผลการฝึ กเป็ นระยะ และต้องฝึ กหัดภายใต้เหตุผล กฎแห่ งความพร้ อม ถ้าบุคคลจะเรี ยนรู้สิ่งใดได้
จะต้องมีความพร้อมที่จะเรี ยน พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่จาเป็ นสาหรับขบวนการเรี ยนรู้
นั้น กฎแห่ งความพร้อมนี้ จึงสอดคล้องกับเงื่อนไขพื้นฐานของการสื่อความหมายข้อหนึ่ ง ที่ว่าผูร้ ับ
ต้องตั้งใจ และสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู้ ข้อที่ 1 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าเราจะเรี ยนรู้ได้ดีเมื่อ เรา
มีความพร้อมที่จะเรี ยน ดังนั้น ผูส้ อนจึงต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นในการสอนเสมอ
เพียเจต์ ได้ให้แนวคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้พฒั นาการตนเอง (นิ รมล ศตวุฒิ .
2526 : 138) เพื่อการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึงความพร้อม และเวลาของพัฒนาการ
ที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การให้ความคิดใหม่ การฝึ กทักษะใหม่ หรื อการตัดสิ นใจว่า
ควรใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนอย่างไร ต้องคานึงถึงการที่ไม่สามารถบังคับให้ผเู้ รี ยนรู้ได้ท้งั หมด
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แต่ สามารถสร้าง หรื อเตรี ยมสิ่ งแวดล้อม และวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ได้ดีข้ ึน
จากที่ กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า หลักการแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ได้ว่า
การเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ มีพ้ืนฐานทฤษฎี ประกอบด้วย การเรี ยนในเรื่ องที่มีความต้องการและสนใจ ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ที่ผา่ นมา และผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมที่ แสดงออก
จากความคิดและทักษะขึ้นอยู่กบั สิ่งเร้า ได้แก่ เนื้อหาวิชาส่ งผ่านผูเ้ รี ยนโดยกระบวนการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
4.2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับประชาคมอาเซียน
4.2.1 ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียนและคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึ ประสงค์
กรมอาเซียน กระทรวงการต่ างประเทศ (2555 : ออนไลน์)ได้อธิบายโดยสรุ ปเกี่ยวกับ
อาเซียน คือ อาเซียนมีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ
ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซี ย สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม อาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถทางานร่ วมกัน และช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนมี
ความร่ วมมือระหว่ างกันในด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุ ตสาหกรรม
การคมนาคม รวมทั้งการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีเพื่อสร้าง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั อาเซียน ปั จจุบันนี้ อาเซี ยนมีประชากร จานวน 500 กว่าล้านคน มีพ้ืน ที่
กว้างใหญ่ถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผูค้ นจานวนมากมายเหล่านี้ เมื่อมารวมตัวกันเป็ นครอบครัว
ใหญ่ ย่อมทาให้อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และมีวตั ถุดิบที่มีมูลค่ามหาศาล เป็ น
ที่ ต ้องการของประเทศต่ าง ๆ ทาให้ อาเซี ยนมีค วามได้เปรี ยบและสามารถค้าขายสิ น ค้าแข่ งกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป และอเมริ กา ทาให้ประชาชนมีรายได้ และมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี
มากขึ้น อาเซียนเกิดขึ้น จากความพยายามของ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิน โดนี เซีย มาเลเซี ย
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และราชอาณาจักรไทย ที่ตอ้ งการให้อาเซียนเป็ นดินแดน
แห่ งสั น ติ ภ าพ มี ค วามร่ วมมื อ กัน ในการพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม วิ ช าการ
วิทยาศาสตร์ การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงร่ วมกัน เรี ยกว่า ปฏิญญา
กรุ งเทพฯ ที่วงั สราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ผูแ้ ทนจาก 5 ประเทศ ที่ได้ร่วมกันสร้างอาเซียน
ได้แก่ นายอาดัม มาลิก จากสาธารณรัฐอินโดนี เซีย นายตุน อับดุ ลราชักบิน ฮุสเซน จากประเทศ
มาเลเซี ย นายนาซิ โ ซ รามอส จากสาธารณรั ฐ ฟิ ลิป ปิ นส์ นายเอส ราชารั ตนัม จากสาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ จากราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็ นอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
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ต่างประเทศ ในรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึง จอมพลถนอม กิตติข จร (ระหว่างวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2502 – 17 พฤศจิกายน 2514)
อาเซียน ได้จดั ตั้งสานักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 หลังจากที่ได้มีการลงนาม
ในข้อตกลงการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการอาเซียน ที่กรุ งจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2524 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มอบอาคารทางตอนใต้ของกรุ งจาการ์ตา เพื่อใช้เป็ น
สานัก งานใหญ่ ของสานัก เลขาธิ การอาเซี ยน อาคารดังกล่าวได้ใช้เป็ นสานักงานใหญ่ ถาวรของ
อาเซี ย นจนถึงทุ ก วัน นี้ ส านัก เลขาธิ ก ารอาเซี ยน ท าหน้าที่ ป ระสานงานและด าเนิ น งาน ตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซี ยนกับ คณะกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ รวมทั้งรั ฐบาลของประเทศสมาชิ ก ผูด้ ูแลการท างานของ
อาเซียน และเป็ นหัวหน้าใหญ่ข องสานักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะอยู่ใน
ตาแหน่ ง 5 ปี และเมื่อครบวาระจะไม่สามารถต่ ออายุได้อีก โดยประเทศที่เป็ นสมาชิ กอาเซี ยนมี
โอกาสที่ จ ะเสนอชื่ อผูแ้ ทนประเทศของตน ให้ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น เลขาธิ ก ารอาเซี ยน สานัก
เลขาธิการอาเซียน จะมีหน่ วยงานเฉพาะด้านที่ดาเนิ น ความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง
ความมั่น คง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้จ ัด ตั้งหน่ ว ยงาน ซึ่ ง
รับผิดชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้น ๆ เรี ยกว่า สานักงานอาเซียนแห่งชาติซ่ึงเป็ นหน่ วยงาน
ที่ต้งั อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก สาหรับหน่วยงานที่ดูแลงานอาเซียนของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่ างประเทศ ทาหน้าที่ ป ระสานการด าเนิ น งาน
อาเซียนในประเทศไทย กับประเทศสมาชิกอาเซียน และสานักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้เกิด
ความร่ ว มมือในการด าเนิ น กิ จกรรมในด้านต่ าง ๆ ของอาเซี ยน เช่ น การเมือง และความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อาเซียนมีคาขวัญคือ “One Vision, One Identity, one Community”
หมายถึง “หนึ่งวิสยั ทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” อาเซียน มีเพลงประจาอาเซียนที่บ่งบอกถึง
ความเป็ นอาเซี ย นชื่ อ ว่ า เพลง/The/ASEAN/Way/เป็ นเพลงที่ แต่ งโดยคนไทย/คื อ/นายกิ ต ติ คุ ณ
สุดประเสริ ฐ (ทานองและเรี ยบเรี ยง) นายสาเภา ไตรอุดม (ทานอง) และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)
เมื่ อ อาเซี ย นอายุค รบ 30 ปี ผูน้ าของอาเซี ย นได้รั บ รองเอกสาร เพื่ อ ก าหนดการ
ดาเนิ น งานของอาเซียนในอนาคต/เรี ยกว่า/“วิสัยทัศน์อาเซียน/2020/(ASEAN/Vision/2020)”/เพื่อ
ทาให้อาเซียนเป็ นดินแดนแห่งสันติภาพมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความมัน่ คงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มให้เกิ ด สังคมที่ ประชาชนทุ ก คนรัก ใคร่ ดู แลกัน เอื้ออาทร และร่ ว มแบ่ งปั น กัน ไม่มีก าร
แบ่งแยกกีดกัน มีความสามัคคีกนั นอกจากนี้ ผูน้ าอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN/Community) ภายในปี 2563 ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่น คงอาเซี ย น/(ASEAN/Political/Security/Community - APSC)/2)/ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN/Economic/Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)
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กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555. ออนไลน์) ได้อธิบายโดยสรุ ปเกี่ยวกับ
3 เสาหลัก ดังนี้
1.ป ระ ช าค ม ก ารเมื องแ ละค ว าม มั่ น ค งอาเซี ยน /(ASEAN/Political/Security
Community - APSC) จะช่ วยเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเมือง ซึ่ งเป็ นพื้น ฐานสาคัญ ของการ
พัฒนาด้านต่ าง ๆ รวมถึงการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ มีว ตั ถุประสงค์ห ลัก คื อ 1) สร้ างแนวปฏิบัติ
ร่ วมกัน ของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ด้วยการไม่ใช้ก าลังแก้ไขปั ญหา และการไม่ใช้อาวุธนิ วเคลียร์
2) เสริ มสร้างขี ดความสามารถของอาเซียน ในการเผชิ ญกับภัยคุก คามที่ มีผลต่อความมัน่ คงของ
มนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็ นต้น และ 3) สร้าง
ความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้ นกับประเทศต่าง ๆ ในโลกโดยให้อาเซียนมีบทบาทนาในภูมิภาค
2. ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน/(ASEN Economic Community - AEC) อาเซี ยนให้
ความสาคัญในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันเพื่อให้ภูมิภาค
มีค วามเจริ ญ มัง่ คั่ง และสามารถแข่ งขัน กับ ภู มิภ าคอื่น ๆ ได้เพื่อความอยู่ดี กิ น ดี ข องประชาชน
ในประเทศอาเซียน อาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน ซึ่งจะรวมเป็ นฐานตลาดเดียวกัน
และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ภายในปี
2558 ปั จจุบนั อาเซียนได้ยอมรับคุณวุฒิ ร่วมกันใน 7 สาขาอาชีพเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โดยเสรี ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิ ก นักสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งประเทศ
อาเซี ย นจะต้อ งเตรี ยมความพร้ อ มของผู้เรี ยนให้ มี พ้ื น ฐานด้า นคณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน สาหรับใช้ในการติ ดต่อสื่อสารและการทางานในประเทศสมาชิก
อาเซี ย นได้อ ย่างคล่ อ งตัว ประโยชน์ ที่ ไ ทยจะได้รับ จากประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ได้แ ก่
1) อาเซี ยนจะกลายเป็ นตลาดที่ สาคัญ ของไทย โดยเฉพาะอุต สาหกรรมยานยนต์ และชิ้ น ส่ ว น
คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ 2) ประโยชน์จากการใช้วตั ถุดิบร่ วมกันในอาเซียน และ
3) การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนในสาขาที่ประเทศไทยมีความถนัด
3. ประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio - Cultural Community ASCC) อาเซียน ตั้งเป้ าหมายการเป็ นประชาคมที่ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ในสังคมที่ เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน มีสภาพความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริ มให้เกิดความรู้สึกในความเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันของอาเซียน โดยมีความร่ วมมือเฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้ประชาคม สังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียนที่ครอบคลุมในหลายด้าน เช่ น การศึกษา การพัฒนาเยาวชน สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม
และการสาธารณสุ ข เป็ นต้น การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทาให้เกิดความร่ วมมือกัน
ในด้านต่ าง ๆ เช่ น 1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็ นอยู่ให้ดี ข้ ึ น 2) การพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3) การส่ งเสริ มความร่ วมมือ
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ในด้านสาธารณสุข เช่น การป้ องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 4) การจัดการปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
การส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และ 5) การส่ งเสริ มความรู้สึกร่ วมในการเป็ นอาเซียน
และอยู่ในครอบครัวอาเซียนร่ วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน การจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้
พลเมืองอาเซียนเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของกันและกัน
4.2.2 คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึ ประสงค์
ค าว่า “คุ ณ ลัก ษณะ” ตามความหมายของพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน
พ.ศ. 2542 (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน.2542 :/121) หมายถึงเครื่ องหมายหรื อสิ่ งชี้ ให้เห็ น ความดี หรื อ
ลักษณะประจาตัวทั้งนี้ในทัศนะของนักวิชาการ เช่น พรรณพร วรรณลักษณ์ (2548 : 22) ได้กล่าวถึง
“คุณ ลัก ษณะ” ว่าหมายถึง สิ่ งที่ ช้ ีให้เห็น ถึงความดี หรื อพฤติ กรรมที่ ปรากฏให้เห็ น หรื อลัก ษณะ
ประจาตัวของบุคคลซึ่งเป็ นการแสดงออกที่สามารถสังเกตและเห็นได้
ขณะที่ ค าว่ า “พึ งประสงค์ ” ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน
พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 135) หมายถึง สิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ความหมายที่ ได้จากพจนานุ ก รมข้างต้น สรุ ปได้ว่าคุ ณ ลัก ษณะพลเมืองอาเซี ย นที่
พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในฐานะพลเมืองอาเซียน ซึ่งผลจากการ
สังเคราะห์ห ลัก สู ต รการศึก ษาขึ้ น พื้น ฐานของสมาชิ ก อาเซี ยน 7 ประเทศ บูร ณาการกับผลการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ และการสนทนากลุ่ม มีดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มความรู้ (Knowledge) ได้แก่
1.1 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อนบ้าน
1.2 การมีความรู้ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล
2. กลุ่มทักษะ (Skills) ได้แก่
2.1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 ทักษะการทางานเป็ นทีม
2.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3.1 ทักษะชีวิต
2.3.1.1 ความตระหนักรู้ในตัวเอง
2.3.1.2 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
2.3.1.3 ทักษะการวางแผนและการจัดการ
2.3.1.4 ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3.2 ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
2.3.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
2.3.2.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
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2.3.2.3 ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
2.3.2.4 ทักษะความร่ วมมือ
2.3.3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลุ่มเจตคติ (Attitude)
3.1 การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี
3.2 การมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
3.3 การเป็ นประชาธิปไตย
3.4 ความภูมิใจในความเป็ นไทย
3.5 การอยูอ่ ย่างพอเพียง
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าคนไทยต้องเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นภาษาราชการของอาเซีย น และเป็ นภาษาสากลของโลก
นอกจากนี้ ภาษาอาเซียนยังมีความจาเป็ น และสาคัญสาหรับคนไทยที่ตอ้ งเรี ยนเพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป
4.3 เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการค้าชายแดน
4.3.1 ความเป็ นมา / การก่อเกิด
ความเป็ นมา/การก่อเกิด การค้าชายแดนเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ การเกิดชุมชนของมนุ ษ ย์
บนโลกใบนี้ ไม่สามารถจะสื บค้นหาหลักฐานมาชี้ชดั ได้ว่าเกิดขึ้นมาแต่เมื่อใด แต่สามารถอธิบายได้ว่า
นับแต่เมื่อมนุ ษย์มาอยู่รวมกันเป็ นชุมชนและสามารถสร้างผลผลิ ตได้หลากหลาย แล้วนาผลผลิตนั้น ๆ
มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสนองความต้องการของตนในการดารงชีวิตเป็ นเบื้องต้น ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี
การใช้เงินตรามากาหนดราคาสินค้า เพื่อคานวณราคาผลผลิตเพื่อซื้อขายกันเหมือนเช่นทุกวันนี้
กาลต่อมามนุ ษย์เกิดการเรี ยนรู้จนเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนสามารถ
เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ความต้องการในผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้ นด้วย นอกจากนั้นอัตราการเพิ่มของ
ประชากรโลกก็มีมากขึ้น เมื่อประชากรของชุมชนมีปริ มาณเพิ่มขึ้นย่อมมีปัญหาของการอยูร่ ่ วมกัน
ดังนั้น จึ งเกิ ด ผูน้ าชุ มชนที่ ได้รั บ การยอมรั บจากประชากรของชุ มชนนั้น ๆ ให้มีอานาจในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ประชากรได้อยูอ่ ย่างมีความสุ ขร่ วมกัน และเริ่ มขยายบทบาทสู่
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การปกครองชุมชนก็เริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงการกาหนดค่า
เงิน ตราของท้องถิ่น ตน เพื่อการซื้ อขายแลกเลี่ยนสิ นค้าแทนการน าผลผลิตต่ อผลผลิต มาแลกกัน
แบบเดิม และนาไปสู่การกาหนดพื้นที่ดว้ ยการกาหนดเส้นเขตแดน ซึ่งกลายมาเป็ นประเทศตราบ
เท่าทุกวันนี้
การกาหนดเส้นเขตแดนเพื่อแสดงอาณาบริ เวณของเขตปกครองดังกล่าวได้แบ่งแยก
ชุมชนที่เคยอยู่ร่วมกันออกไปเป็ นชุมชนของประเทศที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี
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ปฏิบตั ิ ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่แตกต่างกัน แต่การไปมาหาสู่กนั แล้วนาผลผลิตที่ตนผลิตได้มา
แลกเปลี่ยนกัน เพื่อการดารงชีพ ก็ยงั คงดาเนินต่อไปไม่มีการหยุดหย่อนแม้วา่ ชุมชนที่อาศัยอยูไ่ ด้ถกู
แบ่งออกไปเป็ นคนละประเทศแล้วก็ตาม และด้วยเหตุน้ ีเองที่เป็ นที่มาของ “การค้าชายแดน”
นอกจากการค้าชายแดนดังกล่าวประกอบกับเส้นทางคมนาคมขนส่งได้มีการพัฒนา
จนสามารถเชื่อมโยงข้ามประเทศได้หลายประเทศ จึงมีการค้าอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยการขนส่งข้าม
เขตแดนทางบก เพื่อขนผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันสู่ประเทศที่สาม เช่นการค้าที่ผปู้ ระกอบการ
ค้าไทยได้ขายสินค้าให้ประเทศเวียดนาม ได้ขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนไทย – ลาว ผ่านประเทศลาว
สู่ประเทศเวียดนาม เป็ นต้น การค้ารู ปแบบนี้เรี ยกว่า “การค้าข้ามแดน” (เหตุผลที่ใช้คาว่าการค้าข้าม
แดนเพราะดู สอดคล้องกับความเป็ นจริ งที่ สิน ค้านั้น ๆ ถูก ส่ งข้ามแดนของประเทศที่ มีเขตแดน
ติดกันและเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หากใช้คาว่า “การค้าผ่านแดน” จะพ้องกับคาว่า “สิ นค้าผ่าน
แดน” ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง)
4.3.2 วิวฒ
ั นาการและความหมาย
วิวฒ
ั นาการ
จากความเป็ นมาและการก่อเกิดของการค้าชายแดนดังกล่ าวข้างต้น การค้าชายแดนได้
ดาเนินมาโดยตลอด และอย่างต่อเนื่อง เริ่ มต้นจากการค้าด้วยวิธีแลกเปลี่ยนผลผลิตที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีพต่อกัน ซึ่งมีปริ มาณเพียงเล็กน้อย ต่อเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นและเกินความต้องการในการดารง
ชีพของตนเองก็เริ่ มพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนผลผลิต (สินค้า) เพื่อหวังผลกาไรแต่ก็ยงั คงจากัดอยูใ่ น
เฉพาะพื้นที่บริ เวณตามแนวชายแดนที่เคยเป็ นชุมชนดั้งเดิม ด้วยการขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทางที่
เคยใช้อยู่แต่ เดิ ม เมื่อครั้ งยังไม่ได้แบ่ งเขตแดนหรื ออาณาเขตที่ เรี ยกกัน ว่า “ช่ องทางการค้าตาม
ธรรมชาติ” หรื อ ที่เรี ยกกันว่า “จุดผ่อนปรนทางการค้า” ในปั จจุบนั จนกระทัง่ เส้นทางการคมนาคม
ขนส่ งสะดวกมากขึ้น จึงขยายพื้น ที่ กว้างออกไป แต่ ก็ยงั ครอบคลุมเฉพาะพื้น ที่ต ามบริ เวณแนว
ชายแดนของประเทศคู่คา้ ที่มีเขตแดนติดกันเท่านั้น การค้าเช่นนี้ก็เรี ยกว่า “การค้าชายแดน”
การค้าชายแดนในดิ น แดนที่ มี เส้น เขตแดนติ ด ต่ อ กัน และมี ป ระชาชนที่ มี ค วาม
เหมื อ นกั น ในเชื้ อชาติ เผ่ า พัน ธุ์ ภาษา เป็ นผลส่ งให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ก ั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเป็ นอยู่ ส่ งผลให้มีมูลค่าการค้าสูง และจะสูงขึ้นเรื่ อย ๆ ต่อไปใน
อนาคต ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้การค้าชายแดนที่มีเขตแดนติดต่อกัน ให้เจริ ญก้าวหน้าและยัง่ ยืนต่อไป
ความหมาย
การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่อาศัยประเทศเพื่ อนบ้านที่ มีอาณาเขตติ ด ต่อกัน
แล้ว ผ่านไปยังอีก ประเทศหนึ่ ง การค้าในรู ป แบบนี้ ประเทศไทยได้ทาความตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพียงประเทศเดียวเท่านั้น คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความตกลง
ว่ าด้ว ยการส่ ง ทางถนนระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย และรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่ งเสริ มและกระชับความสัมพัน ธ์ฉัน มิตร และฉันเพื่อนบ้านที่
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ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองพัฒนาการขนส่งสิ นค้า และผูโ้ ดยสารอานวยความสะดวกให้แก่กนั
และกัน โดยการขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ งไปยังประเทศที่สาม หรื อในทางกลับกัน
จากประเทศที่สามผ่านดินแดนของภาคีคู่สัญญา ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไปยังดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขนส่ งสินค้า และผูโ้ ดยสารระหว่างจุดภายในดินแดนของภาคีคู่สญ
ั ญา
คือ การค้าชายแดนที่ อาศัยการขนส่ งข้ามเขตแดนทางบกผ่านดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านที่ มี
ชายแดนติด กัน ไปสู่ประเทศที่ สาม ซึ่ งได้กล่าวไว้แล้วในหัว ข้อความเป็ นมาการค้ารู ปแบบนี้ จึ ง
น่าจะเป็ นการค้าข้ามแดนไม่ใช่การค้าผ่านแดนตามความตกลงดังกล่าว และที่จะกล่าวต่อไปในเรื่ อง
การค้าชายแดนจะเป็ นการค้าในรู ปแบบของการค้าข้ามแดนจะสอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากกว่า
4.3.3 รูปแบบการค้าชายแดนและข้ ามแดน
1. นาติดตัวไปบริ โภค (Consumer/Trade) เป็ นการซื้อ - ขาย กันระหว่างประชาชนใน
บริ เวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่ ว นมากจะเป็ นสิ น ค้าประเภทอุปโภค บริ โ ภค ซึ่ งจะ
ดาเนินการซื้อ - ขายกันทุกวัน และไม่สามารถเก็บเป็ นสถิติขอ้ มูลปริ มาณการค้าได้
2. การค้าแบบเงินสด (Cash) เป็ นการซื้อ - ขายกันในบริ เวณชายแดนที่ใช้เงินสด และ
มีการสาแดง และเสี ยภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุ มพื้น ที่น้ นั ๆ ผูซ้ ้ือจะเป็ นผูส้ าแดงตามระเบี ยบ
ศุลกากร และมีการเก็บสถิติขอ้ มูลทางการค้า
3. การค้าแบบขายฝาก/(Sale/on/Consignment/License) เป็ นการค้าแบบการ
ให้สินเชื่อซึ่งกันและกัน การค้ารู ปแบบนี้ตอ้ งอาศัยความเชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้าชายแดนมีความสามารถ
ในการติ ด ต่อกับพ่อค้าในประเทศเพื่อนบ้านดังนั้น ผูท้ ี่ ตอ้ งการจะไปลงทุ นทาการค้ากับประเทศ
เพื่ อนบ้านจะต้องติ ด ต่ อกับพ่อค้าชายแดนเพราะเขาจะรู้ข ้อมูลต่ าง ๆ เป็ นอย่างดี ในการค้า และ
สามารถให้สินเชื่อแก่กนั ได้
4. การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade)
Import License คื อ กรณี ที่พ่อค้าในประเทศ ต้องการซื้อสิ นค้า และนาสิ นค้าของ
ประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาก็จะต้องส่งสินค้าของในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการนาสินค้าเข้า
และสิ นค้ าออกในมู ล ค่ าที่ เท่ ากั น แล้ ว ก็ จ ะได้ /License/เมื่ อ พ่ อ ค้ าที่ ท าการค้ าได้ /License/แล้ ว
ก็จ ะน า/License/ที่ ได้ไปสั่งสิ น ค้าน าเข้าได้ใ นมูลค่ าที่ เท่ ากัน กับ ที่ ส่ งสิ น ค้าออกที่ ทุ ก ประเทศ
ท าการค้า ในรู ป แบบนี้ เพื่ อ ความเสมอภาคทางการค้า และรั ก ษาเงิ น ตรา และเพื่ อ ปกป้ อง
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่นิยมใช้วิธีการค้ารู ปแบบนี้
คือ สหภาพเมียนม่าร์ นิยมใช้มากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา
Border/Trade/Agreement/เป็ น รู ป แ บ บ ก าร ค้ า ที่ ป ร ะ เท ศ เพื่ อ น บ้ าน เส น อ
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ เข้าร่ วมประชุม/JTC/(Joint/Trade/Committee)/และกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่ วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี เพื่อเจรจา
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เรื่ องการค้าที่ คา้ ขายผ่านบริ เวณชายแดนให้เป็ นการค้าที่ ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ต รงกัน แต่ยงั ไม่
สามารถดาเนินการได้เนื่องจากสหภาพเมียนม่าร์ยงั ไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารู ปแบบนี้
การค้าแบบหักบัญชี/(Account/Trade/หรื อ/Counter/Trade)/การค้ารู ปแบบนี้เป็ นนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ แล้ว เพื่อ แก้ไขปั ญ หาการค้ากั บ ประเทศเพื่ อนบ้าน เนื่ องจากประเทศเพื่ อนบ้าน
เรี ยกร้องเพื่อให้การค้าชายแดนเป็ นการค้าที่ถกู ต้องจึงคิดรู ปแบบการค้าโดยการเปิ ดบัญชีข้ ึนมาบัญชี
หนึ่ งโดยรัฐบาลของแต่ ละประเทศ หากผูค้ ้าคนใดจะทาการค้าต้องมาลงทะเบี ยนเป็ นผูค้ ้า และ
ดาเนินการสัง่ ของเข้ามาแล้วไปตัดหรื อหักบัญชีภายหลังแต่ไม่ประสบความสาเร็ จปัจจุบนั ไม่ได้ใช้แล้ว
การค้าแบบสากล (Normal/Trade) เป็ นการค้าแบบมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีก ารเปิ ด
L/C เป็ นรู ปแบบการค้าที่นิยมใช้แพร่ หลาย
4.3.4 ประเพณี/วัฒนธรรมทางการค้าของแต่ละท้ องถิ่น (ประเทศ)
ผูป้ ระกอบการค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดารงชีพ วัฒนธรรมการค้า
ทั้งของเรา และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อปรับให้เข้าสู่ระบบ และระเบียบการค้า เช่น การค้าชายแดน
ไทย-เมียนม่าร์ แม่สอด-เมียวดี ใช้เงินบาทแลกกับเงินจ๊าต มายาวนานหลายสิ บปี นับแต่มีการค้า
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ และถือว่าเป็ นวัฒนธรรมทางการค้าท้องถิ่น ระหว่าง 2 ประเทศ ที่พ่อค้าไทย
และเมียนม่าร์ รวมทั้งประชาชน 2 ฝั่งแม่น้ าเมย กระทาร่ วมกันมายาวนาน และไว้ใจซึ่งกันและกัน
โดยไม่ตอ้ งพึ่งเงินดอลล่าร์ เป็ นต้น
4.3.5 ความเปลีย่ นแปลงทางการค้ านโยบายของประเทศทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการค้าด้ านนั้น ๆ
ต้องติดตามความเคลื่อนไหว นโยบายของประเทศเพื่อนบ้านในเรื่ องการทาการค้า
เช่น แนวโน้มการค้าชายแดนไทย - เมียนม่าร์ ในปี 2550 ว่า การค้าชายแดน แม่สอด - เมียวดี จะยัง
ไม่ขยายตัว เพราะภาครัฐมีกฎระเบียบและเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่สาคัญ คือ มาตรการที่เจ้าหน้าที่
ตารวจกองปราบปรามได้เข้ามาตรวจค้น และจับกุมร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตกับเงิน บาท ทาให้
พ่อค้าไทย และเมียนม่าร์ ขาดความมัน่ ใจ และขาดเสถียรภาพในการทาการค้าชายแดนมีการย้ายฐาน
การแลกเปลี่ย นเงิน จ๊าตไปยังฝั่ งเมีย นม่าร์ ที่ จงั หวัด เมียวดี ส่ งผลกระทบรุ น แรงต่ อระบบการค้า
เพราะความไม่แน่ น อนของนโยบายของภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้องกับการดู แลการค้าชายแดน (ศึก ษา
เพิ่ มเติ มที่ www.thaiechamber.com)/อี ก ทั้งยังต้องติ ด ตามนโยบายการค้าของประเทศยัก ษ์ใหญ่
อย่างประเทศจีน และอินเดีย ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการค้า รวมตลอดถึงเส้น ทางการคมนาคมที่ มี
ความสะดวก รวดเร็ ว เนื่ อ งจากมี ก ารเชื่ อ มโยงเส้ น ทางของประเทศไทยกับ ประเ ทศ
เพื่ อ นบ้า น ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศที่สามได้โดยง่าย เมื่อเส้นทางคมนาคมสะดวก และ
เอื้อต่ อระบบโลจี สติ ก ส์ข องภูมิ ภ าค ย่อมมี ผลต่ อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าการลงทุ น และมี
กระทบต่อการวางนโยบายของแต่ละประเทศด้วย อย่างเช่น
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1. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมโยงไทย พม่า ลาว จีน ได้แก่
- เส้นทาง แม่สาย - เชียงตุง - เชียงรุ่ ง - คุนหมิง
- เส้นทาง เชียงของ - หลวงน้ าทา - เชียงรุ่ ง - คุนหมิง
- เส้นทาง ห้วยโก๋ น (จ.น่าน) - เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี) - ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย)
2. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมโยงพม่า -ไทย - ลาว - เวียดนาม
ได้แก่
- ฝั่งตะวันออก : มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดองฮา-เว้ - ดานัง
- ฝั่งตะวันตก: แม่สอด - เมียวดี - เมาะลาไย
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ เชื่อมโยง ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม ได้แก่
- เส้นทาง ตราด - เกาะกง - สแรแอมปึ ล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางเลียบชายฝั่ง
ทะเลไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
- เส้นทาง ช่องสะงา - อันลองเวง - เสียมราฐ ซึ่งเชื่อมโยงภาคอีสานใต้ของไทย
กับเมืองเสียมราฐ
4.3.6 กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัตขิ องการค้าชายแดน
เรื่ องของกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และข้อผูกพันต่าง ๆ
ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบตั ิ เพราะจะนาไปสู่การปฏิบตั ิโดยชอบ เป็ นภาระหน้าที่ที่ศุลกากรจะต้องรู้
อย่างเช่นข้อผูกพันต่าง ๆ หรื อ/MOU/กับประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็ นหน้าที่ให้แก่สานักงานศุลกากร
ภาคและด่านศุลกากรตามแนวชายแดน อย่างเช่น กรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
เพื่ อนบ้าน จากการรวมกลุ่มเพื่ อพัฒนาการค้า การลงทุ น และการท่ องเที่ ยวของประเทศในเขต
ภูมิภาคที่สาคัญ ได้แก่ กรอบความร่ วมมืออนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง/(GMS)/คือ/การให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
ACMECS/คือ ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จ 5 ประเทศคือไทย ลาว พม่า
กัมพูชา และเวียดนาม ครอบคลุมความร่ วมมือ 5 สาขาได้แก่ การอานวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุ น ความร่ วมมือด้านเกษตรกรรม อุต สาหกรรม การคมนาคม การท่ องเที่ยว และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้กาหนดโครงการตามแนวพื้นที่บริ เวณชายแดนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรไว้
มากมาย เช่น
1. โครงการ/One/Stop/Service :/OSS/ คือโครงการจัดตั้งศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่งออก มาปฏิบตั ิงานในที่เดียวกันแบบเบ็ดเสร็ จ
2./Contract/Farming/คือโครงการที่ รัฐบาลไทยส่ งเสริ มให้เอกชนเข้าไปทาการเกษตร
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลผลิต ที่ได้จะได้รับการยกเว้นอากรเพื่อเป็ นวัต ถุดิบในอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศไทย
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3. AISP/ คือ/การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
4./Single/Inspection/เป็ นความร่ ว มมื อ ด้านการศุ ล กากรระหว่ างประเทศโดยมี
สาระสาคัญ คือ หากศุลกากรฝ่ ายใดเปิ ดตรวจสิ นค้าขาออกแล้ว ฝ่ ายนั้นจะออกใบตรวจสินค้าและ
ส่งให้อีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อยกเว้นการตรวจสาหรับสินค้าเที่ยวการนาเข้านั้น
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนี เซีย – มาเลเซีย -ไทย
(IMT - GT) และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่ วมสาหรับพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS)
4.3.7 เทคนิค/แทรคติก ที่ช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้ พฒ
ั นาและขยายตัวอย่างยัง่ ยืน
4.3.7.1 ปัจจัยภายในระบบการค้าชายแดน
1. ความเป็ นชนเชื้ อ ชาติ เดี ยวกัน ของชุ ม ชนตามแนวชายแดน ที่ มีภ าษาพูด
ที่สามารถสื่ อสารกันเข้าใจได้ง่าย มีวฒั นธรรม ประเพณี ที่ เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมี เอกลัก ษณ์ ในเรื่ อง “ความมี น้ าใจ อัธยาศัยไมตรี ” ที่ ไ ม่ แ ตกต่ างกัน อัน เป็ นแต้ม ต่ อ
ที่ได้เปรี ยบประเทศอื่นซึ่งเป็ นชนต่างเชื้อชาติ
2. การค้าแบบให้เครดิตสิ นเชื่อ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ ของผูป้ ระกอบการค้า
ไทยที่แตกต่างจากผูป้ ระกอบการค้าของประเทศอื่น ๆ ที่ทาการค้าแบบเงินสดเท่านั้น
3. มีความเชื่อถือและเชื่อใจกันระหว่างผูค้ า้ ของทั้งสองฝ่ าย เช่น การค้าพลอย
ในแถบชายแดน จังหวัดจันทบุรี หากมีผทู้ ี่นาเอาอัญมณี ปลอมมาจาหน่ายจะโดนกลุ่มพ่อค้าต่อต้าน
และไม่ทาการค้าขายด้วย และในที่สุดจะทาการค้าไม่ได้อีกต่อไป
4.3.7.2 ปัจจัยภายนอกระบบการค้าชายแดน
1. ความสะดวก โปร่ งใส ประหยัด ที่เกิดจากพิธีการศุ ลกากร (แรงสนับสนุ น
ศุลกากร) การค้าชายแดนส่วนใหญ่ทาพิธีการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง แต่ดว้ ยระบอบการปกครอง
ภายในของประเทศเพื่อนบ้าน และระบบการค้าจะเป็ นด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ การนาเข้าประเทศ
เพื่อนบ้านเป็ นการนาเข้าที่ไม่ถกู ต้อง เข้าลักษณะการลักลอบเข้าประเทศเพื่อนบ้าน มีคาจากัดความ
ว่าคาหนึ่งว่า “การค้าลอดรัฐ” ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นที่
ทราบกันมายาวนานแล้ว ทาให้มองว่าไม่โปร่ งใส ซึ่งศุลกากรพยายามแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นเกิดความ
ชัดเจนให้เป็ นที่ยอมรับโดยไม่ต ้องไปอ้างว่าศุลกากรเรามีน อกมี ใน/เช่น /เราน าระบบ/Paperless/
มาใช้เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2. ความเป็ นมาตรฐานของการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร นอกจากการสร้างกฎ
ระเบียบแล้ว เราจะต้องสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการค้าควบคู่กนั ไปในแต่ละท้องที่จะสามารถ
ช่ ว ยท าให้ก ารค้าชายแดนพัฒ นาได้ซ่ึ งการค้าชายแดนบางท้องที่ ปั ญ หาและอุป สรรคเกิ ด จาก
หน่ ว ยงานในท้องที่ มกั จะอ้างเรื่ องนโยบายความมัน่ คงจึ งท าให้เกิ ด อุปสรรคทางการค้า ดังนั้น
ศุลกากรจะต้องชูประเด็นเรื่ องของการสนับสนุนการค้าชายแดนอย่างถูกต้องให้เขายอมรับ
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4.3.8 เส้ นทางสายหลักการค้าชายแดน
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ไทยไป สปป.ลาว ไปจีน และเวียดนาม มีความสัมพันธ์
อย่างมี นัยสาคัญกับเส้น ทางขนส่ งทางถนนที่ เชื่ อมต่ อระหว่ างสี่ ประเทศ กฎเกณฑ์ แนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า ในทางปฏิบตั ิ การค้าระหว่างกันจะมี การใช้เส้นทางสายหลัก
รวมทั้งสิ้น 4 สาย ประกอบด้วย เส้นทางถนนสาย R3A R8 R9 และ R12 ซึ่งจะข้ามพรมแดนจากไทยไป
ยัง/สปป.ลาว/โดยอาศัยสะพานข้ามพรมแดน/(สะพานมิ ต รภาพไทย - ลาว)/ซึ่ งในปั จจุ บัน มี
ทั้งหมด/4/แห่ ง/ได้แก่ /สะพานมิตรภาพแห่ งที่ /1/ระหว่างจังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
สะพานมิตรภาพแห่ งที่ 2 ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพแห่ งที่ 3
ระหว่างจังหวัดนครพนม - แขวงคาม่วน และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ระหว่างจังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อ
แก้ว/ในขณะที่ มีจุ ดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้าตลอดแนวทางชายแดน ซึ่ ง ณ เดือน
กรกฎาคม 2558 จุดผ่านแดนของไทยบริ เวณชายแดนไทย-สปป.ลาว ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร
19 แห่ ง และจุดผ่อนปรนทางการค้า 29 แห่ ง ทั้งนี้ หากมีการการเชื่อมต่ อทางเศรษฐกิ จได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ก็จะเป็ นตัวส่งให้ศกั ยภาพการค้าของไทยเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ประชาชนหรื อผูป้ ระกอบการค้า
จากประเทศที่ ห นึ่ งส่ งผ่านประเทศที่ สองไปยังประเทศที่ สามหรื อจากประเทศที่ สามผ่านแดน
ประเทศที่สองมายังประเทศที่หนึ่ง ทั้งนี้แต่ละประเทศจะต้องยินยอมให้มีการขนส่ งสินค้าผ่านแดน
กัน ได้ ตลาดการค้าประเทศใกล้เคี ยงกับ ประเทศที่ อยู่ถ ัด ไป เช่ น จี น อิน เดี ย บังคลาเทศ และ
เวียดนาม ซึ่ งมีประชากรรวมกัน กว่าหนึ่ งพัน ล้านคน นับว่าเป็ นตลาดการค้าที่ สาคัญที่ น่าสนใจ
การขนส่งสิ นค้าทางบกผ่านแดนไปยังประเทศดังกล่าว สามารถย่นระยะทางการขนส่งสิ นค้า เป็ นการ
ลดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็ นจานวนมาก และยังช่วยส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไพศาล หวังพานิช (2523 : 209) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
ความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการฝึ กอบรมหรื อจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็ นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถ หรื อผลสัมฤทธิ์ของบุคคลว่าเรี ยนรู้เท่าไรมีความสามารถชนิดใดซึ่ง
สามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดหมาย และลักษณะวิชาที่สอน คือ
1. การวัด ด้วยการปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิ หรื อ
ทักษะของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถดังกล่าว ในรู ปการกระทาจริ งให้ออกมาเป็ น
ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็ นต้น การวัดแบบนี้ จึงต้องวัดโดยใช้ขอ้ สอบปฏิบตั ิ
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2. การวัด ด้านเนื้ อหา/เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ ย วกับเนื้ อหาวิชาอัน เป็ น
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนรวมถึงการตรวจสอบความสามารถในด้านต่ าง ๆ สามารถวัดได้
โดยใช้ขอ้ สอบผลสัมฤทธิ์
อัจฉรา สุ ขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530 : 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง ความสาเร็ จที่ได้จากการทางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายามจานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก
การกระทาที่อาศัยความสามารถทางร่ างกายหรื อสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจึงเป็ นขนาด
ของความสาเร็ จที่ ได้จากการเรี ยนที่ อาศัย การทดสอบ เช่ น จากการสังเกตหรื อการตรวจการบ้าน
หรื ออาจอยู่ในรู ปของเกรด ที่ ได้มาจากโรงเรี ยนซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซบั ซ้อน และช่วงเวลาใน
การประเมิน อัน ยาวนาน หรื ออีก วิธีหนึ่ งอาจวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยแบบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทัว่ ไป
กู๊ด /(Good/1973 : 103) ให้ ค วามหมายของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในสถานศึ ก ษา
โดยปกติวดั จากคะแนนที่ครู เป็ นผูใ้ ห้ หรื อจากแบบทดสอบ หรื ออาจรวมทั้งคะแนนที่ครู เป็ นผูใ้ ห้
และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู้ดา้ น
วิช าการและทัก ษะซึ่ ง เกิ ด จากการท างานที่ ป ระสานกัน ทั้งองค์ป ระกอบทางด้า นสติ ปั ญ ญา
ที่แสดงออกในรู ปของความสาเร็ จโดยประเมินผลจากการใช้แบบทดสอบหลังการเรี ยน
5.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกิ จ /รั ต นสุ วรรณ/(2525 : 210)/ได้แบ่ งประเภทของแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนไว้ ดังนี้
1./แบบทดสอบที่ ค รู สร้ างขึ้ น ใช้เอง ครู ผสู้ อนจัด สร้างขึ้ น เพื่ อวัด ความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนหลังจากได้มีก ารเรี ยนการสอนไประยะหนึ่ งแล้ว /โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้ จ ะใช้
เฉพาะภายในกลุ่มนักเรี ยน ที่ครู ผอู้ อกข้อสอบเป็ นผูส้ อนจะไม่นาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มอ่อน ทั้งนี้
โดยมีจุ ดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนัก เรี ยนว่ามีความรู้ ความสามารถ ตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยน
การสอนมากน้อยเพียงใดและจะน าผลสอบนี้ ไปใช้ท้ งั ปรั บปรุ งซ่ อมเสริ มการเรี ย นการสอนกับ
น าไปตัด สิ น ผลการเรี ยนของนัก เรี ยนด้ว ยตัว อย่างแบบทดสอบที่ ครู ใช้ก ารสอบปลายภาคหรื อ
ปลายปี หรื อเมื่อสิ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละบทเรี ยนนั้นเอง
2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกับแบบทดสอบที่ครู
สร้างขึ้นใช้เองแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบการเรี ยนด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยนที่ต่างกลุ่มกัน
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บุญชม ศรี สะอาด (2532 : 8 - 9) ได้แบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็ น/2/ประเภท คือ
1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์/หมายถึง/แบบทดสอบที่ สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติ กรรม
มีคะแนนเกณฑ์ที่ใช้ตดั สินใจว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรื อไม่การวัด เพื่อให้ตรงตาม
จุดประสงค์ซ่ ึงเป็ นหัวใจของการทดสอบประเภทนี้
2. แบบทดสอบแบบอิ ง กลุ่ ม /หมายถึ ง /แบบทดสอบที่ ส ร้ า งเพื่ อ วัด ให้ ค รอบคลุ ม
หลักสูตรสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจาแนกผูเ้ รี ยนตามเก่งอ่อนได้ การรายงานผล
การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่ งเป็ นคะแนนมาตรฐานที่ สามารถวัด ได้และแสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคลเมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใช้กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536 : 146 –147) ได้แบ่งแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคาถามที่ครู เป็ นผูส้ ร้างขึ้นเป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยนว่านักเรี ยนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่ องตรงไหนจะได้สอน
ซ่อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดความพร้อมที่จะได้เรี ยนในบทเรี ยนใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของครู
2./แบบทดสอบมาตรฐาน/แบบทดสอบประเภทนี้ สร้ างขึ้ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญในแต่ ละ
สาขาวิชาหรื อจากครู ผสู้ อนวิชานั้น /แต่ ผ่านการทดลองคุ ณ ภาพหลายครั้งจนกระทัง่ มีคุ ณ ภาพดี
จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้นสามารถใช้เป็ นหลักเปรี ยบเทียบผล เพื่อประเมินค่าของการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องใดก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีค่มู ือดาเนิ นการสอบ บอกวิธีสอนและยังมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย ทั้งแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้ น และแบบทดสอบมาตรฐาน
มีวิ ธีก ารสร้ างข้อ ค าถามเหมือ นเป็ นค าถามที่ ว ดั เนื้ อ หา และพฤติ ก รรมที่ สอนไปแล้ว จะเป็ น
พฤติกรรมที่สามารถตั้งคาถามวัดได้ ซึ่งควรจัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ความรู้ความจา
2.2. ความเข้าใจ
2.3 การนาไปใช้
2.4 การวิเคราะห์
2.5 การสังเคราะห์
2.6 การประเมินค่า
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2551 : 28) ได้จาแนกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ได้หลายมิติ แต่โดยทัว่ ไป
มัก จ าแนกเป็ น/2/ประเภทใหญ่ /ๆ/คื อ/แบบสอบมาตรฐานกับแบบสอบที่ ค รู สร้างขึ้ น /แบบสอบ
มาตรฐาน และแบบสอบที่ครู สร้างขึ้นมีความแตกต่างกันใน 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การจากัดของเนื้อหาวิชาที่สอบ
2. การทดลองใช้แบบสอบ
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3. วิธีดาเนินการสอบ
4. วิธีการให้คะแนน
5. ตารางปกติวิสยั เพื่อการเปรี ยบเทียบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการมักใช้วดั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเน้นการวัดความรู้ความสามารถจากการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ควรคานึงถึงเนื้ อหาหรื อทักษะภายในขอบเขตที่ใช้วดั สิ่ งที่ตอ้ งการวัดจะต้องเกิดการ
เรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งโดยทัว่ ไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จาแนกประเภทได้
ดังนี้
1. เป็ นแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐาน
2. เป็ นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
3. เป็ นลักษณะการวัดด้านปฏิบตั ิและการวัดเนื้อหา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็ นแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์และแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
5.3 หลักเกณฑ์เบือ้ งต้นในการสร้ างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัญญา วิศาลาภรณ์ (2530 : 12) กล่าวว่า ในการสร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนนั้น มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ควรพิจารณาประกอบในการสร้างแบบทดสอบ ดังต่อไปนี้
1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนควรจะ
วัด ตามจุ ด มุ่งหมายทุ ก อย่างของการสอน และจะต้องมัน่ ใจได้ว่าสิ่ งที่ ต ้องการจะวัด ได้จ ริ ง /ใน
ปั จ จุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในทุ กรายวิชา/ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องวัด
ให้ตรงและครบจุดประสงค์
2./การวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน/เป็ นการวัด ความเจริ ญงอกงามของนัก เรี ยน
การเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ดังนั้นครู ควรจะทราบว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนมี
ความรู้ความสามารถอย่างไร
3./การวัด ผลเป็ นการวัด ทางอ้อ ม/เป็ นการยากที่ จ ะใช้ข ้อ สอบแบบเขี ย นตอบวัด
พฤติกรรมที่จะสอบวัดจะต้องทาอย่างรอบคอบและถูกต้อง
4. การวัด ผลการศึก ษาเป็ นการวัด ที่ ไม่สมบูรณ์ /เป็ นการยากที่ จะวัด ทุ ก สิ่ งทุ กอย่าง
ที่สอนได้ภายในเวลาจากัด สิ่งที่สอบได้วดั ได้เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น
จึงต้องมัน่ ใจว่าสิ่งที่สอบวัดนั้น เป็ นตัวแทนที่แท้จริ งได้
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5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใช้เพียงเพื่อจะให้เกรดเท่านั้น/การวัดผลเป็ น
เครื่ องช่วยในการพัฒ นาการสอนของครู เป็ นเครื่ องช่วยในการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนั้น การสอบ
ปลายภาคครั้งเดียวจึงไม่พอที่จะวัดกระบวนการเจริ ญงอกงามของนักเรี ยนได้
6. ในการให้การศึกษาที่สมบูรณ์ น้ นั /สิ่ งสาคัญไม่ได้อยู่ที่การทดสอบแค่เพียงอย่างเดียว
กระบวนการสอนของครู ก็เป็ นสิ่งสาคัญยิง่
7. การวัด ผลการศึก ษามีค วามผิดพลาดของที่ชงั่ ได้น้ าหนักเท่ ากันโดยตาชัง่ หยาบ ๆ
อาจมีน้ าหนักต่างกัน ถ้าชัง่ โดยตาชัง่ ละเอียดทฤษฎีการวัดผลเชื่อว่า
คะแนนที่สอบได้ = คะแนนจริ ง + ความผิดพลาดในการวัด
8./การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน/ควรจะเน้นการวัด ความสามารถในการใช้ความรู้
ให้เป็ นประโยชน์ หรื อการนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
9. ควรคานึงถึงขีดจากัดของเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เครื่ องมือ
ที่ใช้โ ดยมาก/คือ/ข้อสอบขี ดจ ากัดของข้อสอบ/ได้แก่ /การเลือกตัวแทนของเนื้ อหา/เพื่อมาเขี ยน
ข้อสอบความเชื่อถือได้คะแนนและการตีความหมายของคะแนน เป็ นต้น
10./ควรจะใช้ช นิ ด ของแบบทดสอบหรื อ ค าถามให้ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หา/เพื่ อวิ ช า
ที่สอบ และจุดประสงค์ที่จะสอบวัด
11./ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน /คะแนนที่สอบได้อาจแตกต่างกัน /ดังนั้นในการวัดผล
การศึกษาจึงจะทาข้อสอบได้เสร็ จ
12. ให้ขอ้ สอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะ
มีระดับความยากง่ายของภาษาที่ใช้เหมาะสม/มีเวลาสอบนานพอที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่จะทาข้อสอบได้เสร็ จ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มีหลัก เกณฑ์/คื อ/วัด ให้ต รงกับวัต ถุประสงค์ก ารวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นควรจะใช้ชนิ ด ของ
แบบทดสอบหรื อ ค าถามให้สอดคล้อ งกับ เนื้ อ หา/เพื่ อวิช าที่ สอบและจุ ด ประสงค์ที่ จ ะสอบวัด
ให้ขอ้ สอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง/ๆ/เช่น/มีความยากง่ายพอเหมาะ/มีระดับความ
ยากง่ายของภาษาที่ใช้เหมาะสม
5.4 กระบวนการสร้ างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2524 : 21 - 30) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสร้าง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนสร้ างแบบทดสอบ พิจารณา ดังนี้
จุดประสงค์ข องการน าแบบทดสอบไปใช้การวางแผนสร้างแบบทดสอบว่าจะสร้าง
แบบทดสอบอย่างไรหรื อทราบจุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบความรู้ ก่ อนทาการเรี ยนการสอน
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เพื่อที่ผสู้ อนจะสามารถนามาปรับปรุ งวิธีการสอน ดังนั้นจุดประสงค์ของการนาแบบทดสอบไปใช้
อาจจาแนกเป็ น 4 จุดประสงค์ คือ
1. ใช้ตรวจสอบความรู้เดิมจะทาการสอบก่อนที่จะเริ่ มต้นทาการสอนเพื่อพิจารณาว่า
นักเรี ยนมีค วามรู้พ้ืน ฐานที่ จาเป็ นสาหรับเนื้ อหาที่ จะเรี ยนเพียงพอหรื อไม่ และนัก เรี ยนมีความรู้
เนื้อหาที่จะสอนหรื อไม่
2. ใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
3. ใช้วินิจฉัยผูเ้ รี ยน
4. ใช้สรุ ปบทเรี ยน
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด/คือ/เนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ทาการสอน/การวิเคราะห์หลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตร เป็ นกระบวนการในการจาแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวข้อ
เนื้ อหาสาระที่สาคัญอะไรบ้าง/มีจุดประสงค์ที่จะให้เกิด พฤติกรรมอะไรบ้าง/ดังนั้น/การวิเคราะห์
หลักสูตร/จึงประกอบด้วยการวิเคราะห์/2/อย่าง/คือ
1. การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเป็ นการจาแนกหรื อจัดหมวดหมู่เนื้ อหาวิชาเป็ นหัวข้อสาคัญ
โดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1.1 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของเนื้อหา
1.2 ความยากง่ายของเนื้อหา
1.3 ขนาดของเนื้อหา
1.4 เวลาที่สอน
2. การวิเคราะห์จุดประสงค์
การวิเคราะห์จุดประสงค์ เป็ นการจาแนก หรื อจัดหมวดหมู่เนื้ อหาวิชา เป็ นหัวข้อ
สาคัญโดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
2.1/รวบรวมจุดประสงค์ เป็ นการจาแนก หรื อจัดหมวดหมู่เนื้อหาวิชา/เป็ นหัวข้อ
สาคัญ โดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
2.2 เขียนพฤติกรรมที่สาคัญของแต่ละจุดประสงค์ท้งั หมด
2.3 ยุบพฤติกรรมที่สาคัญที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้เป็ นพฤติกรรมเดียวกัน
2.4 นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยบุ รวมแล้ว
ขั้นที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนข้ อสอบ
เมื่อวางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยการสร้างเป็ นตารางวิเคราะห์หลักสูตรเรี ยบร้อย
แล้ว ต้องเตรี ยมงานและเขียนข้อสอบต่อไป
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ขั้นที่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนข้อสอบ และจัดพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาไปทดลองสอบ
ขั้นที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ
การประเมิ น ผลแบบทดสอบเป็ นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบมีคุ ณ ภาพหรื อไม่
โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ดังนี้
1. ความแม่นตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมได้ตรงตามที่ ระบุไว้
ในจุดประสงค์และตามที่ทาการสอนจริ ง
2. ความเชื่อมัน่ หมายถึง แบบทดสอบให้ผลการสอบสอดคล้องตรงกันทุกครั้ง
3. อานาจจาแนก หมายถึง ข้อสอบที่แบ่งแยกคนเก่งอ่อนออกจากกันได้ กล่าวคือ
คนเก่งจะตอบถูก คนอ่อนจะตอบผิด
4. ความเป็ นปรนัย หมายถึง ข้อสอบที่มีคาถามชัดเจนและการให้คะแนนชัดเจน
5. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ข้อสอบที่มีคาถามชัดเจนและการให้คะแนนชัดเจน
6. ประสิ ทธิ ภ าพ หมายถึง แบบทดสอบที่ ใช้น้ ัน ประหยัด เวลาในการสร้ าง การ
ดาเนินการสอบการตรวจให้คะแนนให้แต่ผลการสอบถูกต้อง
7. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดได้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ และ
มีเนื้อหา มีสดั ส่วนจานวนข้อสอดคล้องตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร
8. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไม่คลุมเครื อ และเปิ ดโอกาส
ให้ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกได้เท่ากัน
9. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบได้กาหนดเวลาให้อย่างเพียงพอ
ในการตอบข้อสอบจนเสร็ จ
อุทุมพร จามรมาน (2540 : 27) กล่าวถึงการสร้างข้อสอบที่เป็ นระบบนั้นมีข้นั ตอน ดังนี้
1. การระบุจานวนจุดมุ่งหมายในการทดสอบ
2. การระบุเนื้อหาให้ชดั เจน
3. การทาตารางเนื้อหากับจุดมุ่งหมายในการทดสอบ
4. การทาน้ าหนัก
5. การกาหนดเวลาสอบ
6. การกาหนดจานวนข้อหรื อคะแนน
7. การเขียนข้อสอบ
8. การตรวจสอบข้อเขียนที่เขียนขึ้น
9. การทดลองใช้ แก้ไข ปรับปรุ ง
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จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
มีกระบวน และขั้นตอนในการสร้างที่เป็ นระบบ คือ มีการวางแผน การเตรี ยม และเขียนข้อสอบ
การนาไปทดลองสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ

6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จและประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้
ที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของนักเรี ยน/และยังมีผใู้ ห้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ”
ไว้หลายท่านพอสรุ ปได้/ดังนี้
เฮอร์ ซ เบอร์ ก และคณะ (Herzberg, F., Bernard, M.; & Barbara. 1959 : 186) ได้คิ ด
ทฤษฎีการจูงใจแบบมีปัจจัย/2/ด้าน/คือ/ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ/และปัจจัยทางด้านความไม่พึง
พอใจ โดยกล่าวว่าปั จจัยที่สร้ างความพึงพอใจได้น้ นั ต้องเป็ นปั จจัยพิเศษนอกเหนื อจากที่ผอู้ ื่นมีและ
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งที่จะนาไปสู่ความไม่พึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล
วอลเลอร์ สไตน (Wallerstein.1971 : 256) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้รั บ ผลส าเร็ จ ตามความต้อ งการและอธิ บ ายว่ าความพึ งพอใจเป็ น
กระบวนการทางจิ ตวิทยาไม่สามารถมองเห็ น ได้ชัดเจน แต่ สามารถคาดคะเนได้จ ากการสังเกต
พฤติกรรมของคนการที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัย และองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ
กู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความสนใจและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ
มณี โพธิเสน (2543 : 12) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า เป็ นความรู้สึก ยินดีเจต
คติที่ดีของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนทาให้เกิดความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้น ๆ
กรชกร/ชวติ /(2544 :/24)/กล่ าวว่า /ความพึ งพอใจเป็ นความสัม พัน ธ์ระหว่าง/ความ
คาดหวังกับ ผลประโยชน์ ที่ ได้รั บ จากความหมายดังกล่ าวสรุ ปได้ว่าความพึ งพอใจ /หมายถึ ง
ความรู้ สึก ที่ เกิ ด ขึ้ นภายในจิ ต ใจของบุ ค คลที่ ได้รั บการตอบสนองต่ อสิ่ งที่ ต นได้สัมผัส เรี ยนรู้
แล้วแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมเชิงบวกหรื อลบ/เช่น/พอใจ/ไม่พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.2 ทฤษฎีสร้ างความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของมนุ ษย์ เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งมีนักการศึกษา
ได้ก ล่ าวถึ ง ทฤษฎี ก ารสร้ างความพึ ง พอใจ/เช่ น /ทฤษฎี ล าดับ ความต้อ งการ/(Maslow’s/Need
Hierarchy) มาสโลว์ (1954 : 80-101) กล่าวว่า มนุษย์จะถูกจูงใจ หรื อกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ อยู่ภ ายในจิต ใจ ทฤษฎี น้ ี มีสมมติ ฐานที่ สาคัญ
3 ประการ/คื อ/1)/มนุ ษ ย์ทุ ก คนมีค วามต้องการและไม่ มีที่ สิ้น สุ ด /2)/ความต้อ งการที่ ได้รับ การ
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ตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะมีอิทธิ พลก่ อให้เกิ ด พฤติ ก รรมที่ แสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการ/3)/ความ
ต้องการของมนุษย์จะมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าไปหาสูงตามลาดับความต้องการในขณะที่ความ
ต้องการขั้น ต่ าได้รับ การตอบสนองบางส่ ว นแล้ว ความต้องการขั้น สู งถัด ไปก็จะตามมาเป็ นตัว
กาหนดพฤติกรรมต่อไป/ลาดับความต้องการขั้น พื้นฐานของมนุ ษย์/Maslow/(1954 :/80 -101)/ได้
แบ่งไว้เป็ น 5 ลาดับ ขั้นจากต่าไปหาสูง /คือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Biological and Physiological needs) เป็ นความ
ต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยูร่ อด เช่น ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า เครื่ องนุ่ งห่ ม
ยารักษาโรค การพักผ่อน ที่พกั อาศัย และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและมัน่ คง (Safety needs) เป็ นความต้องการ
ที่จะได้รับการคุม้ ครองภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่ างกาย ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงใน
หน้าที่ ก ารงาน/สถานะทางสังคม/ความต้องการทางด้านร่ างกาย/ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภัย และมัน่ คง/ความต้องการความรั ก และความเป็ นเจ้าของความต้องการที่ จ ะได้รับการ
ยกย่องในสังคม ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวิต
3./ความต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของ/(Belongingness/and/Love/Needs)
เมื่ อ ความต้อ งการทางร่ างกาย/และความต้อ งการความปลอดภัย ได้รั บ การตอบสนองแล้ว /
ความต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของก็จะเริ่ มเป็ นสิ่ งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล
ความต้องการความรั ก และความเป็ นเจ้าของหมายถึงความต้องการที่ จ ะเข้าร่ ว มและได้รับการ
ยอมรับได้รับความเป็ นมิตรและความรักจากเพื่อนร่ วมงาน
4. ความต้องการที่ จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) เป็ นความต้องการ
เกี่ ยวกับ ความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของความรู้ ค วามสามารถ รวมทั้งความที่ จะให้บุค คลอื่น
ยกย่องสรรเสริ ญหรื อเป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคมและความต้องการในด้านสถานภาพ
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็ นความ
ต้องการขั้นสูงสุ ดของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่างตาม
ความนึกคิดหรื อตามความคาดหวังของตน
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น /สามารถสรุ ปได้ว่าทฤษฎี ลาดับความต้องการของ/Maslow
แสดงให้เห็ น ว่าความต้อ งการของมนุ ษ ย์มี ระดับ ความส าคัญ ที่ แ ตกต่ างกัน จากความต้องการ
ขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขั้นสูงสุด เมื่อความต้องการขั้นใดขั้นหนึ่ งได้รับการตอบสนอง
ก็จะมีความต้องการขั้นอื่นต่อไปไม่สิ้นสุด ต่อให้ความต้องการขั้นสูงสุดได้รับการตอบสนองก็ใช่ว่า
ความต้องการจะสิ้นสุด
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6.3 วิธีสร้ างความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
การที่มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อการจัดการเรี ยนการสอน
ต้องมีวิธีการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น ซึ่งมีนกั การศึกษากล่าวไว้น่าสนใจ ดังนี้
บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) กล่าวว่า ถ้าสามารถจัดให้นักเรี ยนได้ทากิจกรรมที่ตน
ต้องการก็จะคาดหวังได้ แน่ นอนว่านักเรี ยนทุก คนได้เตรี ยมใจสาหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น
ด้ว ยความกระตื อรื อร้ น พร้อมทั้งความมัน่ ใจสามารถสังเกตเห็ น ความแตกต่ างของความพร้ อม
ทางด้านจิตใจได้อย่างชัดเจนและทาให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ วและประสบผลสาเร็ จสูง
วิจารณ์ พานิ ช (2556 : 3 - 37) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนสอนให้นักเรี ยนสนุ ก กับการเรี ยน
เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้นัก เรี ยนมีองค์ประกอบที่ สาคัญที่ สุด 2 อย่าง คื อ แรงบัน ดาลใจ
กับการเรี ยนแบบที่นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ (Learning By Doing) ซึ่งสามารถสร้างได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดสภาพและบรรยากาศห้องเรี ยน 3 แบบ ได้แก่ 1) สร้างความรู้สึก เป็ นชุมชน
ในห้องเรี ยนที่ สมาชิก มีค วามเอื้ออาทรต่ อกัน /ช่ วยเหลือเกื้ อกูลกัน ในการเรี ย นรู้ไปด้ว ยกัน โดย
สมาชิกของชุมชน คือ ผูเ้ รี ยนและครู มีความสัมพันธ์แนวราบระหว่า งสมาชิก 2) ผูเ้ รี ยนเรี ยนอยู่ใน
สภาพที่มรี ะดับความท้าทาย เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยน โดยทัว่ ไปความท้าทายแรก คือการเรี ยนรู้แบบ
ครู ไม่สอน โดยบรรยายหน้าชั้นเรี ยนผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนเองโดยการลงมือทา 3) การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนอย่างบูรณาการ/ครู ตอ้ งหาวิธีจดั การเรี ยนรู้ให้ครบทุกด้านของการเรี ยนรู้ เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้นาไปสู่ปัญญาในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
2. ท าให้ ผูเ้ รี ย นสนใจด้ว ยกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ ส ร้ างสรรค์มี สื่ อ ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเรี ยนตามความสะดวกของตน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะกาหนด
วิธีเรี ยนของตนร่ วมกับครู เพื่อให้ได้เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่รวมแล้ว
ต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบพิสูจน์
ว่าตนเองทาได้
4. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเลือกเกรดของตนเองได้/ซึ่งหมายความว่าหากอยากได้ เกรด
ดี ก็ ต ้อ งท างานหนั ก และต้ อ งพิ สู จ น์ ร ะดับ การเรี ยนของตนว่ า คู่ ค วรแก่ เกรดนั้ น/โดยที่ มี
การทางาน/และสอบสะสมคะแนนในการประเมินที่ หลากหลายแบบ เพื่อให้น้ าหนักคะแนนที่ช่วย
ให้ประเมินคุณภาพของการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้
5. การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร ช่วยให้ผเู้ รี ยนโพสต์ขอ้ ความเพื่อให้มีการวิจารณ์
กันและกันของผูเ้ รี ยนและครู
6. ครู ผสู้ อนต้องมีค วามรั ก ความเมตตาต่ อศิษ ย์ และมีค วามชัด เจนต่ อมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ในรายวิชาที่ตนสอน
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จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น /สามารถสรุ ป ได้ว่าวิธีก ารสร้ างความพึ งพอใจของนัก เรี ยน
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ สามารถทาได้หลายวิธีซ่ึงมีองค์ประกอบที่สาคัญ /คือ/ความต้องการของผูเ้ รี ยน
กับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู ที่จะตอบสนองความต้อ งการของผูเ้ รี ยนซึ่งต้องมีการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบรรยากาศของห้องเรี ยนต้องเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ 2) ด้านสื่ อ
และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต้องสร้างสรรค์หลากหลายตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยเน้นให้
ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ วมในการลงมื อ ท า/3)/ด้านครู ผูส้ อนต้อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เปี่ ยมไปด้ว ยความรั ก
ความเมตตา ความหวังดี มีความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ ในรายวิชาที่ตนสอนมีความยุติธรรม
และมี วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายเหมาะกับ ผู้เรี ยนแต่ ล ะคน /4)/ด้า นผู้เรี ยนครู ต้อ งมี
ความสามารถในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมที่ จะเรี ยนรู้โดยการปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่าในการ
เรี ยนรู้
6.4 เครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึก ที่ อยู่ภ ายในจิ ต ใจของนัก เรี ยนจะเกิ ด ความพึงพอใจ
หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนเพราะความพึงพอใจ
เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคล การวัดจึงวัด จากพฤติก รรมที่แสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอก
มากระตุน้ ซึ่งการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และ
ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มีผเู้ สนอวิธีการวัดความพึงพอใจไว้น่าสนใจ/ดังนี้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536 : 3 - 4) และวิไล รัตนพลที (2548 : 33) ได้
เสนอวิธีวดั ความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1./การสั ง เกต/(Observation)/เป็ นการวัด โดยคอยสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ บุ คคล
แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนาข้อมูลไปอนุมานว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร
2./การรายงานตนเอง/(Self-Report)/เป็ นการวัดโดยการให้บุค คลเล่าความรู้สึกที่ มี
ต่อสิ่งนั้นออกมาจากการเหล่านี้สามารถที่จะกาหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจได้
3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการซักถามกลุ่มบุคคลที่ใช้เป็ นตัวอย่างอาจไม่
ยอมเปิ ดเผยความรู้สึกที่แท้จริ ง
4./เทคนิ ค จิ น ตนาการ/(Projective/Techniques)/วิธีน้ ี อาศัย สถานการณ์ ห ลายอย่าง
ไปเร้าผูส้ อบเมื่อผูส้ อบเห็นภาพแปลก/ๆ/ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแล้วนามาตีความหมายจากการ
ตอบนั้น ๆ ก็พอจะวัดความพึงพอใจได้ว่าพอใจหรื อไม่
5. วิธีก ารวัดทางสรี ระ คื อ ใช้เครื่ องมือเพื่อสังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
การวัดทางสรี ระนี้ สามารถกระทาได้โดยการวัดความต้านกระแสไฟฟ้ าของผิวหนัง การขยายของ
ลูกนัยน์ตา การวัดฮอร์โมนบางชนิด
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6. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิ ยมใช้ก ันอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ ง จากที่ กล่าวมา
ข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา เมื่อได้รับการ
กระตุ ้น จากสิ่ งเร้ าภายนอกสามารถวัดความพึ งพอใจได้จากเครื่ องมื อหลายชนิ ด /เช่ น /การสั งเกต
การรายงานตนเอง วิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคจินตนาการ วิธีการวัดทางสรี ระ และการใช้แบบสอบถามทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทความเหมาะสม ตลอดจนจุดประสงค์ของการวัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วดั ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุด การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า /(Rating/Scale)/5/ระดับ /ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อวัด ความพึ งพอใจใกล้ชิด กับ
ชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยนที่ได้พบกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในสาระการพัฒนาอาชีพที่จะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น และเห็นคุณค่า
ของการนาความรู้ต่อชีวิตจริ งได้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดับมัธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สานักงานส่ งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุ ริน ทร์ ที่
ลงทะเบียนเรี ยน รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ /(อช31001)/ในภาคเรี ยนที่ /2/ปี การศึก ษา/2559
จานวน 268 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง คื อ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จาก
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จานวน 51 คน โดยพิจารณาจากผลการเรี ยน และความสมัครใจของ
นักศึกษา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
- กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการศึก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความพึ งพอใจนัก ศึก ษา
การศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จากอาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จานวน 40 คนโดยพิจารณา จากความสมัครใจ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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วิธีการสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1. แบ่งอาเภอในจังหวัดสุ รินทร์ออกเป็ นกลุ่ม (Cluster Sampling) คือ 1) อาเภอที่มี
พื้น ที่ติ ดชายแดนไทย – กัมพูชา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกาบเชิง อาเภอบัว เชด อาเภอพนมดงรั ก
อาเภอสังขะ และ 2) อาเภอที่ มีพ้ืน ที่ไม่ติ ดชายแดนไทย – กัมพูชา 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
สุรินทร์ อาเภอปราสาท อาเภอศีขรภูมิ อาเภอรัตนบุรี อาเภอท่าตูม อาเภอสาโรงทาบ อาเภอชุมพลบุรี
อาเภอจอมพระ อาเภอสนม อาเภอล าดวน อ าเภอศรี ณรงค์ อาเภอเขวาสิ ริ น ทร์ อาเภอโนนนารายณ์
ขั้น ที่ 2 เลื อกอาเภอจากขั้น ตอนที่ 1 มา กลุ่ ม ละ 1 อ าเภอ โดยวิธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกอาเภอกาบเชิง เป็ นตัวแทนของกลุ่มอาเภอมีพ้นื ที่ติดชายแดนไทย
กัมพูชา และเลือกอาเภอเมืองสุ ริ นทร์ เป็ นตัวแทนของกลุ่มอาเภอที่ มีพ้ืนที่ ไม่ติ ด ชายแดนไทย
กัมพูชา ทั้งนี้ เนื่ องจาก อาเภอกาบเชิงเป็ นที่ต้งั ของด่านการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ส่ วนที่เลือก
อาเภอเมืองสุรินทร์ เนื่ องจากจังหวัดสุ รินทร์ มีความเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าขายที่สูง นักศีกษา
มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารเพื่อเป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพค้าขายให้
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น
ขั้น ที่ 3 สุ่ มนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2559 จากอ าเภอกาบเชิ ง จัง หวัด สุ ริ นทร์ โ ดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยพิ จ ารณาจากผลการเรี ย นและความสมัค รใจของนัก ศึ ก ษา ทั้งนี้ เพื่ อ หาความ
เหมาะสมเบื้องต้นของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง แล้วรับฟัง
ความคิดเห็นจากนักศึกษา จานวน 4 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิชา เก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน แล้วนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมาปรับปรุ งแก้ไข ต่อมาได้นาชุด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไปทดลองใช้นักศึกษา กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวมจานวน 12 คน จาแนกเป็ น เก่ง 3 คน
ปานกลาง 6 คน และอ่อน 3 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุ ง แก้ไข ชุด
การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วน าไปหาประสิ ทธิ ภ าพภาคสนาม (หาค่ า
E1/E2) กับนักศึกษา จานวน 35 คน
ขั้นตอน 4 สุ่มนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จากอาเภอเมืองสุ รินทร์ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่งพิจารณาจากความสมัครใจ ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้ จานวน 40 คน ทั้งนี้
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั
2.1 แบบประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ งการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อ ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. กำรสร้ ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ
3.1 กำรสร้ ำงชุ ดกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรื่อง กำรสื่ อสำรกำรค้ ำบริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ
สำหรับนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แบบประเมินและเครื่องมือในกำรหำ
คุณภำพ ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีลำดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 กำรสำรวจข้ อมูลพืน้ ฐำน
1. ศึกษารวบรวมสภาพปั ญหา ความสนใจต่อการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ การสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพู ชา โดยการสอบถามจาก ครู กศน. ต าบล ทั้ง 21 ต าบล ที่ สัง กัด ศูน ย์
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัยอ าเภอเมื อ งสุ ริ นทร์ จังหวัด สุ ริ นทร์ พบว่ า
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาและค้าขาย
ควบคู่กนั โดยจะใช้เวลาว่างไปค้าขายที่ตลาดช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งส่วนใหญ่
จะประสบปัญหาด้านการสื่อสารในการค้าขายกับนักท่องเที่ยว และประชาชนจากประเทศกัมพูชา
เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดด่านพรหมแดนช่องจอมมีนกั ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจานวนมาก
ดังนั้น นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีความต้องการที่จะพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อเป็ นช่องทางให้การประกอบอาชีพค้าขายให้ประสบความสาเร็ จมากขึ้ น
และพบว่า ครู กศน.ทุกตาบลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
สุ รินทร์ จังหวัด สุ ริน ทร์ ไม่ได้จบเกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์ โดยตรง ประกอบกับมีภ าระในการ
ปฏิบตั ิงานมาก รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ขาดสื่อสาหรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสื่ อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้สอบถามนัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ ระดับมัธยมศึก ษา
ตอนปลายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ ความต้อ งการในการเรี ยนรู้ การสื่ อ สารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา พบว่า ส่ วนใหญ่ ตอ้ งการให้มี สื่อที่ เป็ นนวัตกรรมสาหรับใช้ในการจัด การเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา และต้องการสื่อที่ น่าสนใจอ่านเข้าใจง่าย
สามารถนากลับไปศึกษาที่บา้ นได้ และสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันในที่ต่าง ๆ ได้
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2. รวบรวมผลการวิเคราะห์ และเสนอต่ อ ผูอ้ านวยการศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมื องสุ ริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์ และครู กศน. เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาสื่อ ได้ขอ้ สรุ ปว่า ให้ผวู้ ิจยั พัฒนาสื่อเกี่ยวกับการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ที่ น่ าสนใจ อ่ านเข้าใจง่ า ย สามารถน ากลับ ไปศึ ก ษาที่ บ้า นได้ โดยให้ เป็ นสื่ อ เสริ มประกอบ
การเรี ยนรู้ / สาระการประกอบอาชีพ/รายวิชาช่ องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)/เพื่อให้นักศึกษา
นาความรู้ที่ได้ใช้ในชีวิตประจาวันในที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนา
ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เพื่ อให้นัก ศึก ษาสามารถศึก ษาได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ตามความสนใจ และ
ความพร้อม
3./ผูว้ ิ จ ัยศึ ก ษารวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับ เนื้ อหาการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา/ และสาระการประกอบอาชีพ/รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)/จากบุคคล
ที่ เป็ นผูม้ ีค วามรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ จากหนังสื อ เรี ยน จากวารสาร และงานวิจ ัย
ที่เกี่ยวข้อง
4./ศึ กษาองค์ ประกอบของชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้ วยตนเอง/เทคนิ คการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้
เชื่ อมโยงเนื้ อหาไปยังชี วิ ต จริ งตามประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อ มแล้ว ยังท าให้ นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ้น อีก ด้วยและยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรี ยน “ คิดเป็ น ”
5. กาหนดเนื้อหา จัดลาดับความสาคัญ และเรี ยบเรี ยงเนื้อหา กาหนดเวลาที่ตอ้ งใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ให้กบั นักศึกษาการศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยาย
อาชีพ
ตอนที่/2/ กำรพัฒ นำและหำคุณภำพของชุ ดกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรื่ องกำรสื่ อ สำรกำรค้ ำ
บริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ สำหรับนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมเอกสารด้านวิชาการและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ /ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังรายปี /แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ /เนื้ อหาและกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
1.3 วิเคราะห์ กาหนดเนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ /เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช 31001)
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1.4 กาหนดหน่วยการเรี ยนรู้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ร่วมกับครู กศน.ตาบล และนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลือกเนื้อหาการเรี ยนรู้เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา และแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 6 หน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 การสื่อสารและการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 ธุรกิจการค้าชายแดน
หน่วยที่ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
หน่วยที่ 4 การตลาด
หน่วยที่ 5 การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วยที่ 6 คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้า
ขั้นที่ 2 การสร้างชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ก าหนดรู ป แบบและสร้ างของชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง ซึ่ งผูว้ ิจ ัยได้ป ระยุก ต์
แนวคิ ดการสร้างชุ ดการเรี ยนของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 131139) ; ยุพิน พิพิธกุล (2545 : 117) ; สมฤดี ดุกหลิ่ม (2552 : 86) และขวัญตา ทองใบ (2553 : 111115) โดยกาหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยนตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1.1 ชื่อชุดการเรี ยน
2.1.2 รายละเอียดชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง ประกอบด้วยคาอธิบายชุดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
2.1.3 คาแนะนาการใช้ เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
2.1.4 หน่ ว ยการเรี ยน ประกอบด้ว ย แนวคิ ด วัต ถุป ระสงค์ ขอบข่ ายเนื้ อหา
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ประจ าหน่ ว ย แบบทดสอบก่ อ นเรี ยนประจ าหน่ ว ย เนื้ อ หาประจ าหน่ ว ย
กิจกรรมท้ายบทเรี ยนประจาหน่ วย แบบทดสอบหลังเรี ยนประจาหน่ วย เฉลยแบบทดสอบก่ อน
เรี ยนหลังเรี ยนและกิจกรรมท้ายหน่วย
2.2 นาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5
ท่าน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้ อหา 3 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบการวัดผล อีก 2 ท่าน ดังรายนาม
ต่อไปนี้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา 1) ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี (สาขาวิทยาการจัด การ) รอง
คณบดี ฝ่ ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
อุ บ ลราชธานี จัง หวัด อุ บ ลราชธานี 2) นายวราวุ ธ พยัค ฆพงษ์ (สาขาบริ หารการศึ ก ษา)
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ผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบัน กศน. ภาคตะวัน ออก จังหวัดระยอง 3) นายสมโภชน์ กุลตั ถ์นาม
(สาขาบริ หารการศึกษา) ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมิลผล 1) นายเผด็ จ เกาะสมบัติ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์ )
ครู ช าน าญ ก ารพิ เศษ (ข้ า ราช การบ าน าญ ) ส่ วน วิ จ ั ย และพั ฒ น า สถาบั น ก ศน .ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดอุบลราชธานี 2) นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา (สาขาการวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา) ครู ชานาญการพิเศษ ส่วนวิจยั และพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อตรวจสอบเหมาะสมของเนื้ อหาความชัดเจนและความถูกต้องของภาษาและ
กิจกรรม ที่ใช้ในชุดการเรี ยนรู้ เพื่อนามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และหาค่าดัชนีระหว่างกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ก ับวัต ถุประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2.3 ผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การ
สื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีค่า IOC เท่ากับ .80 – 1.00 ขึ้นไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 8 หน้า 148149) ซึ่งถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนี้ผเู้ ชี่ยวชาญ ได้เสนอแนะให้ผวู้ ิจยั ปรับปรุ ง ดังนี้
2.3.1 ตรวจสอบคาถูกผิดและแก้ไข
2.3.2 ปรับรู ปแบบตัวอักษรให้เป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน และให้ปรับรู ปแบบ
ตัวอักษรที่เป็ นเงาออก เนื่องจากอ่านยาก
2.3.3 ในส่วนอื่นชัดเจน สวยงามดีมากแล้ว
2.4 ด าเนิ นปรั บปรุ งแก้ไขชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรั บ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้ว น าไปเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่ าน อีก ครั้ ง เพื่ อประเมิ น
คุณภาพ ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดความหมายได้ ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง
มีคุณภาพดีมาก
คะแนน 4
หมายถึง
มีคุณภาพดี
คะแนน 3
หมายถึง
มีคุณภาพพอใช้
คะแนน 2
หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่มีคุณภาพ
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2.5 นาผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับ
คุณภาพของชุดการเรี ยน โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีคุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีคุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีคุณภาพพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
ไม่มีคุณภาพ
เกณฑ์ในการยอมรับว่าชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ผูศ้ ึกษากาหนดให้มี
คุ ณ ภาพระดับดี ข้ ึ น ไป/คื อ/มีค่ าเฉลี่ยตั้งแต่ /3.51/ขึ้ น ไป/ผลปรากฏว่าชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านคือ ด้านแนวคิด จุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมท้ายบทเรี ยนประจาหน่วย และด้านแบบทดสอบท้ายชุดการ
เรี ยน พบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ ึนไป (รายละเอียดปรากฏในตาราง 3 หน้า 100 -101
และภาคผนวก ง ตาราง 9 -11 หน้า 150 -155)
ขั้นที่ 3 การหาประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา ตามเกณฑ์ 80/80 โดยนาไปทดลองใช้กบั นักศึ กษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ที่ปรับปรุ งแล้วจากขั้นที่ 2 ไป
ใช้กบั นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน
35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย
- กัมพูชา ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80/ พบว่า ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา/สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลังทดลองภาคสนามกับนักศึกษาที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีประสิ ทธิภาพซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
80/80 คือ มีค่าเท่ากับ/84.00/84.70 (รายละเอียดปรากฏในตาราง 4 บทที่ 4 หน้า 102)
ต่อมาผูว้ ิจยั ได้นาผลจากการศึกษาประสิทธิภาพภาคสนามมาดาเนิ นการปรับปรุ งชุด
การเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึ กษา
การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นาชุดการเรี ยนรู้ไป
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2559 จากอาเภอเมืองสุ ริ น ทร์ จ านวน 40 คน เพื่อการศึก ษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ต่อไป
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3.1/ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกำรสื่อสำรกำรค้ำบริเวณชำยแดนไทยกัมพูชำ
เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ศึกษาหนังสือเรี ยนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001)
และเนื้อหา เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.1.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรี ยนรู้
รายวิชาช่ องทางการขยายอาชีพ (อช 31001) และวัต ถุป ระสงค์ก ารเรี ยนรู้ จากชุด การเรี ยนรู้ด ้ว ย
ตนเอง
3.1.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้ เนื้ อหา
เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
3.1.4 สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้ อหาในแต่ละชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จานวน/60 ข้อ โดยแบ่งจากหน่ วยการเรี ยน/6/หน่ วย/ๆ/ละ10/ข้อ รวมจานวน/60/ข้อ/เพื่อให้ได้
ข้อสอบที่ มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา/แล้ว น าไปเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญชุ ด เดิ ม /จ านวน/5 ท่ าน/เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง/ความเหมาะสม/และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.1.5 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ องการสื่ อ สารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา/จานวน/60/ข้อที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ/จานวน/5/
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู้ และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อคาถามโดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่มี
ระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อ/จากการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญชุดเดิมทั้ง 5 ท่าน ปรากฏว่า ได้ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .80 – 1.00 จานวน 32
ข้อ ซึ่งถือว่าใช้ได้จึงคัดเลือกไว้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 12 หน้า 156-166)

91
3.1.6 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ องการสื่ อ สารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่แก้ไขแล้วไปทดลองกับนัก ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 35 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
3.1.7 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นกั ศึกษาทาได้โดยให้ 1 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบถูก
และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรื อตอบเกิน 1 ข้อ
3.1.8 นาคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการ
สื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่ าอานาจ
จาแนก (r) โดยวิเคราะห์ขอ้ ทดสอบรายข้อโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มต่า
33 % จากนั้นเลือกข้อที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก/0.20/ขึ้นไป/ผล
การวิเคราะห์/ปรากฏว่าได้ค่าอานาจจาแนก/(r)/ระหว่าง .23-.58 และค่าความยาก (p) ระหว่าง .18-.63
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพที่มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.23-.58 และค่าความยาก (p) ตั้งแต่
0.33 – 0.63 จานวน 30 ข้อ โดยตัดข้อที่มีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ .14 และข้อสอบที่มีค่าความยาก
เท่ากับ .21 ทิ้ง(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 13 หน้า 167 -168)
3.1.9 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อง การสื่ อ สารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่คดั เลือก จานวน 30 ข้อ มาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543:
168; อ้างอิงจาก Kuder/Richardson)ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ/0.85 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ง หน้า 169)
3.1.10/น าแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน/เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ผา่ นการปรับปรุ งและหาคุณภาพแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อ ชุ ด กำรเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง เรื่ อ ง กำรสื่ อ สำรกำรค้ ำ
บริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ สำหรับนั กศึก ษำกำรศึก ษำนอกระบบ ระดั บมัธ ยมศึก ษำตอน
ปลำย
เครื่ อ งมื อวัด ความพึ งพอใจที่ ใช้ในงานวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ ผูว้ ิจยั พัฒ นามาจาก ขวัญตา ทองใบ (2553) โดยดาเนิ นการตามขั้น ตอน
ดังนี้
3.2.1/ศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การสร้ างแบบวัด ความพึ งพอใจต่ อชุ ดการเรี ยน
โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ใช้เกณฑ์ ดังนี้
5
คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4
คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
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2
1

คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103)
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
3.2.2 นาแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คนชุดเดิม ประเมินแล้ว
น าผลการประเมิน มาด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ ยงเชิ งโครงสร้ าง และความเหมาะสมของ
แบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าดัชนี ความสอดคล้อง/(IOC)
3.2.3 น าผลการพิ จ ารณาเชิ งปริ ม าณน ามาค านวณค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งโดยจะ
คัดเลือกข้อที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องไม่ต่ากว่า/.50/ไว้ดาเนิ นการต่อปรากฏว่าแบบสอบถามทุ กข้อ
ได้ค่ า IOC มี ค่ าตั้งแต่ .80 – 1.00 ซึ่ งถื อว่ าใช้ได้ทุ กข้อ (รายละเอี ยดปรากฏในภาคผนวก ง ตาราง 14
หน้า 170)
3.2.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปใช้กบั นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 35 คน แล้ว
วิเคราะห์ หาค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความพึ งพอใจ/โดยวิ ธี หาค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า/
(α-coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค/ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ/0.85 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ง หน้า 171)
3.2.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรั บนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อเตรี ยมไว้ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 แบบแผนกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด/One-Group Pre-test
Post-test/Design/ซึ่งมีก ลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยวทดสอบสองครั้ง/(ล้วนสายยศ; และอังคณา สายยศ.
2539: 149) ดังตาราง 1
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ตำรำง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง One-Group Pre-test Post-test Design
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรี ยน
E
T
X
T
1

2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุ่มทดลอง
X
แทน การเรี ยนโดยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
T
แทน การทดสอบก่อนเรี ยน (Pre - test)
T

1

2

แทน การทดสอบหลังเรี ยน (Post - test)

4.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ขั้นหาประสิทธิภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา สาหรั บ นัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ผูว้ ิจยั นาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ไปทดลองสอนกับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 35 คน โดยจัดเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ที่มคี นเก่ง 10 คน ปานกลาง 15 คน และอ่อน 10 คน เพื่อ
หาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 โดย
80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบท้ายกิจกรรมแต่ละหน่ วยการ
เรี ยนรู้ โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80 และ 80 ตัวหลัง คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน ที่
ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยเฉลี่ยคิ ดเป็ นร้อยละ80 พบว่า
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองหลังทดลองภาคสนามกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ มีค่าเท่ากับ 84.00/84.70
4.2.2 ขั้นรายงานผลการพัฒนาชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ
ดังตาราง 2
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ตำรำง 2 แสดงตารางเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ครั้ง
วัน เดือน ปี
หน่ วยกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ที่
ที่พบกลุ่ม
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
ธันวาคม
การชี้แจงการใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2558
1
ธันวาคม
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 1 1. การสื่อสารและการค้าชายแดน
2. รู ปแบบการค้าชายแดน
2558
การสื่อสารการค้า
3. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
ชายแดน
ธันวาคม
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 2 1. ความหมายและความสาคัญของการตลาด
2. กลยุทธ์การตลาด
2558
การตลาด
3. ส่วนประสมของการตลาด
4. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
มกราคม
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 3 1. ผลิตภัณฑ์สินค้า
2559
ผลิตภัณฑ์สินค้าและ 2. การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
3. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และช่องทาง
ช่องทางการจัด
การจัดจาหน่าย
จาหน่าย
มกราคม
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 4 1. ธุรกิจการค้าและประเภทของร้านค้าปลีก
2559
ธุรกิจการค้าชายแดน 2. ความหมายของการค้าส่ง
3. กลยุทธ์ตลาดการค้าส่ง
4. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
กุมภาพันธ์
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 5 1. การกาหนดราคา
2559
การกาหนดราคาและ 2. รู ปแบบการกาหนดราคา
3. สกุลเงินต่างๆและอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน
กุมภาพันธ์
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 6 1. คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและของที่ระลึก
2. คาศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม และผลไม้
2559
คาศัพท์และการ
สนทนาที่เกี่ยวข้องกับ 3. ประโยคที่ใช้ในการซื้อสินค้า
4. ประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเครื่ องไฟฟ้ า
การซื้อขายสินค้า
5. บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
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4.2.3 นาข้อมูลจากข้อ 2 มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

5. กำรจัดกระทำกับข้ อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้จดั กระทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
5.2 เมื่อเสร็ จสิ้นการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
ชุดเดียวกับการทดสอบหลังเรี ยน และสอบถามความพึงพอใจต่อชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง
การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
5.3 ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองครั้ง คือ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน และผลการสอบถามความพึงพอใจแล้วนาคะแนนที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์จากผล ดังนี้
5.4.1 หาค่าสถิติพ้นื ฐาน
5.4.2 เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นก่ อนและหลังเรี ยนด้ว ยการทดสอบค่าที
(t-test)/แบบ/t-test/for/Dependent/Samples/และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ/โดยการทดสอบค่าที
แบบ One Sample t-test

6. สถิตทิ ี่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
6.1 สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้คาสัง่ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive → Option → Mean
6.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้คาสัง่ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive → Option → Std. deviation
6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
6.2.1 การหาค่ าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยใช้ค าสั่งในโปรแกรมสาเร็ จ รู ป SPSS
ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive
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6.2.2 การหาค่าความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ใช้คาสั่ง
ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive
6.2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยแบ่งกลุ่ม
สูง กลุ่มต่า เป็ นกลุ่มละ 33% โดยใช้คาสัง่ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Frequencies
6.2.4 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดย
โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน
n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  St 

สูตร KR-20

rtt =

เมื่อ

แทน ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
แทน จานวนข้อของเครื่ องมือ
แทน สัดส่วนของผูท้ าได้ในข้อหนึ่งๆ/นัน่ คือสัดส่วนของ
คนทาถูกกับคนทาทั้งหมด
แทน สัดส่วนของผูท้ าผิดในข้อหนึ่งๆ คือ 1 - P
แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่ องมือทั้งฉบับ

rtt
n
p
q
S2t

6.2.5 หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิ ธี ข องครอนบั ค
(Cronbach) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)


เมื่อ

=


n
S i2
S t2

n
n −1

  Si2 
1 −

St2 


แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนของแบบสอบถาม
คะแนนความแปรปรวนในแต่ละข้อ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามฉบับนั้น
ของเครื่ องมือทั้งฉบับ

6.2.6 หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเองฯ วิเคราะห์ด ้วยค่ าร้ อยละคะแนน
ระหว่ างเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยนด้วยประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยสู ตร
ดังนี้
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E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) โดยใช้สูตร
E1 =

เมื่อ

E1

X
A
N

N
 100
A

แทน
แทน
แทน
แทน

หรื อ

X
 100
A

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
ผลรวมคะแนนที่ได้จากแบบฝึ กหัดหรื องาน
ผลรวมคะแนนเต็มจากแบบฝึ กหัดหรื องาน
จานวนผูเ้ รี ยน

E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) โดยใช้สูตร
E2 =

เมื่อ

E2
F
B
N

แทน
แทน
แทน
แทน

N
 100
B

หรื อ

F
 100
B

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
คะแนนเต็มของผลลัพธ์หลังเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน

6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
6.3.1 ใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test dependent เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ค าสั่งในโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
SPSS ดังนี้
Analze → Compare Mean → Independent sample t- test
6.3.2 ใช้วิ ธีท างสถิ ติ แ บบ t-test for one sample dependent เพื่ อเปรี ย บเที ยบความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นเทคนิ คเรี ยนรู้ดา้ นบริ บท เรื่ องสถิติเบื้องต้น
ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80 โดยใช้คาสัง่ ในโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Compare Mean → One sample t- test
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาผลการใช้ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา สาหรับ นัก ศึก ษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือ งสุ ริ น ทร์ จังหวัด สุ ริ นทร์ ผูว้ ิจ ัยขอน าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้

1. สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลสาหรับการวิจ ัยครั้ งนี้ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในการแปรผล
และความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
N
แทน
จานวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน
คะแนนเฉลี่ย (Mean)
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
 X แทน
S.D. แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ΣD แทน
ΣD2 แทน
E1

แทน
แทน

E2

แทน

0

D

t
df
**

แทน
แทน
แทน
แทน

ผลรวมของความต่างเป็ นรายคู่
ผลรวมกาลังสองของความต่างเป็ นรายคู่
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ (ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม)
ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนที่ได้จากคะแนนระหว่างเรี ยนทุกชุด
ผ่านเกณฑ์การเรี ยนรู้อย่างน้อยร้อยละ 80
ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนที่ได้จากจานวนนักศึกษาที่ทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การเรี ยนรู้ที่
กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนน
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution
ระดับชั้นแห่งความอิสระ (n-1)
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา ที่พฒั นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา
ตอนที่ 1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา
ในการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ให้มีคุณ ภาพระดับดี และมีประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 ผูว้ ิจ ัยได้พฒ
ั นาชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง
ประกอบด้วย เนื้ อหา 6 หน่ วยการเรี ยน ใช้เวลาเรี ยนหน่ วยละ 6 ชัว่ โมง รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด จานวน 36
ชัว่ โมง แบ่งออกได้ ดังนี้
หน่วยที่ 1. การสื่อสารและการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2. การตลาด
หน่วยที่ 3. ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
หน่วยที่ 4. ธุรกิจการค้าชายแดน
หน่วยที่ 5. การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
หน่วยที่ 6. คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
เนื้อหาของชุดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ในรายวิชาช่องทางการขยาย
อาชีพ (อช 31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้ อหาประกอบด้วย 1) เรื่ อง การงานอาชีพ 1.1) ความสาคัญ และความ
จาเป็ นในการขยายอาชีพ 1.2) การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก 1.3) การขยายกระบวนการ
จัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคโลก 5 ทวีป 2) เรื่ อง ช่องทางการขยายอาชีพ
2.1) ความจาเป็ นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 2.2) ความเป็ นไปได้ในการขยายอาชีพ
3) เรื่ อง การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ 3.1) ภารกิจเพื่อความมัน่ คงในการทาธุรกิจ
ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพของชุดการเรี ยนรู้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1/การประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้นาชุดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ปรากฏผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ของผลการประเมินคุณภาพของชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้า
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา รายด้ าน
ข้อที่
รายการ
S.D.
ระดับ
X
ความพึงพอใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุชดั เจน
4.70
0.53
มากที่สุด
2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
4.50
0.63
มาก
3 มีความเป็ นไปได้
4.23
0.56
มาก
รวม
4.47
0.57
มาก
เนือ้ หา/ความรู้
1 เนื้อหามีความถูกต้อง
4.57
0.73
มากที่สุด
2 เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4.43
0.86
มาก
3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
4.50
0.68
มาก
4 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
4.43
0.86
มาก
5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
4.53
0.82
มากที่สุด
6 การใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน เหมาะสมกับระดับของ
มาก
4.37
0.85
ผูเ้ รี ยน
รวม
4.47
0.80
มาก
กิจกรรมท้ ายบท
1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
4.10
0.66
มาก
2 เวลาที่กาหนดเหมาะสม
4.53
0.63
มากที่สุด
3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4.37
0.72
มาก
4 เรี ยงลาดับกิจกรรมเหมาะสม
4.50
0.57
มาก
5 ภาษาที่ใช้ชดั เจน
4.50
0.51
มาก
6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงกับการดาเนินชีวิตประจาวัน 4.63
0.62
มากที่สุด
7 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเป็ น
4.40
0.68
มาก
รวม
4.43
0.63
มาก
แบบทดสอบท้ ายหน่ วยการเรียน
1 แบบทดสอบสอดคล้องกับกิจกรรม
4.40
0.68
มาก
2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4.50
0.73
มาก
3 ครอบคลุมเนื้ อหา
4.43
0.63
มาก
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จานวนข้อคาถามเหมาะสม
รวม
รวมเฉลีย่

4.40
4.43
4.44

0.72
0.69
0.67

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.44 ซึ่งแสดง
ว่าชุ ดการเรี ยนรู้ มีคุ ณ ภาพทั้งฉบับ ในระดับมาก โดยด้านจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ และด้านเนื้ อหา
ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก เท่ากับ 4.47
เมื่อพิจ ารณาผลการประเมิ น คุณ ภาพแต่ ละรายการของแต่ ละด้านในด้านจุด ประสงค์การ
เรี ยนรู้พบว่า จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด เท่ากับ 4.70 ในขณะที่
ด้านเนื้ อหาความรู้ พบว่า เนื้ อหามีความถูก ต้อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด เท่ากับ 4.57 ส่ วนด้าน
กิจกรรมท้ายหน่วย พบว่า กิจกรรมท้ายบทส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงกับการดาเนิ นชีวิตประจาวันมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.63 และด้านแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยน พบว่า แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก เท่ากับ 4.50
ตอนที่ 2. ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย
กัมพูชา ที่พฒ
ั นาไปทดลองสอนกลุ่มตัวอย่าง
การหาประสิ ทธิ ภาพของชุด การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา ผูว้ ิจยั ได้นาชุดการเรี ยนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุ รินทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยน/สรุ ปผลได้/ดังนี้
จากชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพู ชา ที่
ปรับปรุ งแล้วจากครั้งที่ 1) และครั้งที่ 2) ไปทดลองกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่ งนักศึก ษาที่ ไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง จ านวน 35 คน โดยมี
นักเรี ยนคละกันทั้งเก่งและอ่อน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ผลประเมินแสดง ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา/
ชุดการเรี ยนรู้ เรื่ อง
คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน
E1/ E2
ในแต่ละหน่วยการเรี ยน
ของชุดการเรี ยน
ของชุดการเรี ยน
(เต็ม 20 คะแนน)
(รวมเต็มเฉลี่ย 60 คะแนน)
การสื่อสารการค้าบริ เวณ
50.40
16.94
84.00/84.70
ชายแดนไทย -กัมพูชา
(84.00%)
(84.70%)
จากตาราง/4/สรุ ปได้ว่านักศึกษาทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนของ
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา/ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้อยละ/50.40/และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 16.94 ดังนั้นจึง สรุ ปได้ว่า ชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.00/84.70 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และได้ทาการปรับปรุ งชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา แล้วน าไปใช้จริ งกับกลุ่มตัว อย่างเพื่อศึก ษาหาค่าประสิ ทธิ ภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และความพึงพอใจต่อไป
การศึกษาการนาผลการใช้ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย
กัมพูชา ที่พฒ
ั นาไปใช้ จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจ ัยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้น าชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่สร้ างและพัฒ นาขึ้นจนมีคุณภาพระดับดี และมีประสิ ทธิภาพ 84.00/84.70
นาไปใช้ก ับนัก ศึกษาการศึก ษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ก ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์ จังหวัด สุ ริ นทร์ ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
ในภาคเรี ยนที่/2/ปี การศึกษา/2559/โดยผูว้ ิจยั ศึกษาผลการทดลองในประเด็น ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏผลดังตาราง 5
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
p
X
ก่อนเรี ยน
40
11.30
.79
20.46**
39
.00
หลังเรี ยน
40
16.87
1.84
** แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
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จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน ด้วยชุด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา/ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
คะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยน/เท่ากับ/11.30 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ /16.87/จากคะแนนเต็ม/20
คะแนน และจากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนพบว่า นักศึกษาที่เรี ยน
ด้ว ยชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลังเรี ยนสู ง กว่ าก่ อ นเรี ย น อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01/ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
ตอนที่ 3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ข้อที่

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

รายการ
ด้ านตัวอักษร ภาษา และรูปเล่ม
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตวั อักษร
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
ความสะดวกในการเรี ยนรู้เนื้อหาจากชุดการเรี ยน
ขนาดของชุดการเรี ยนมีความพอเหมาะ
รวม
ด้ านเนือ้ หาและกิจกรรมเรียนรู้
เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย
และช่วยในการจาเนื้อหา
การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.25
4.30
4.35
4.20
4.13
4.25

.49
.46
.48
.52
.55
.35

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
4.30
4.05

.46
.52
.50

มาก
มาก
มาก

3.95
4.15
4.12

.75
.77
.39

มาก
มาก
มาก

104

1
2
3
4
5

ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการเรียนรู้
การได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรี ยน
การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้ อหากับชีวิตจริ ง
เกิดทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพการค้า
การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนได้อย่างต่อเนื่อง
การเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการ
ประกอบอาชีพการค้า
รวม
รวมเฉลีย่

4.18
4.23
4.03
3.70
4.20

.71
.58
.58
.69
.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.14

.46
.33

มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.33 ) เมื่อพิจารณา
รายด้านโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจรวมด้านตัวอักษร ภาษา
และรู ปเล่ ม มากที่ สุ ด ( X = 4.25, S.D. = 0.35 ) รองลงมาได้ แก่ ด้ านเนื้ อหาและกิ จกรรมเรี ยนรู้
( X = 4.12, S.D. = 0.39 ) และด้านประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนรู้ ( X = 4.07, S.D. = 0.46 ) ตามลาดับ
ตาราง 7 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับเกณฑ์ที่กาหนด
ชุดการเรี ยน
ค่าร้อยละ
S.D.
t
p
ระดับ
X
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
85.25
4.35
.56 11.03 .00
มาก
เรื่ อง การสื่อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
**t (.01; df 32) = 2.4487
จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา/ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 คิดเป็ นร้อยละ 85.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก จึงสรุ ปได้ว่านักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุ ริน ทร์ ที่ เรี ยนด้วยชุด การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดั บ มาก (สู งกว่ า ร้ อ ยละ80) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ก าหนดไว้
นอกจากนี้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูช า
มีขอ้ สรุ ปเรี ยงลาดับความถี่จากมากไปน้อย ดังนี้
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ข้ อดี
1. นักศึกษาการศึกษานอกระบบได้รับความสุขจากการเรี ยน (N = 28) คิดเป็ นร้อยละ 84.85
2. นักศึกษาการศึกษานอกระบบมีแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ้น (N = 20) คิดเป็ นร้อยละ 60.61
3. นักศึกษาการศึกษานอกระบบยังมีโอกาสช่วยเพื่อนในกลุ่มคิดตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น
และตรวจสอบผลงานในกลุ่ม (N = 18) คิดเป็ นร้อยละ 54.55
ข้ อเสนอแนะ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบต้องการให้มีการพัฒนาชุดการเรี ยนแบบนี้ กบั รายวิชาอื่นที่มี
เนื้อหายาก ( N = 22) คิดเป็ นร้อยละ 66.67
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนในการด าเนิ น การและ
สรุ ปผล ดังนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา

สมมติฐานของการวิจยั
1. นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน
2. นัก ศึกษามีค วามพึงพอใจ ต่อการเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในระดับมาก

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกาบเชิงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
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1. การเก็บ ข้อมูลเพื่อ การหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา 1) การทดลองกับนักศึกษา จานวน 4 คน 2)ไปทดลองกับนักศึกษา
จานวน 12 คน 3)ไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ จ านวน 35 คน รวม 51 คน ในระหว่างวัน ที่ 1
กรกฎาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2558
2. การเก็บ ข้อมูล เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และศึกษาความพึ งพอใจ
ของนัก ศึก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จานวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2558 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา 1) ให้นัก ศึก ษาทดสอบก่ อนเรี ยน (Pre - test)โดยใช้แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 2) ให้นัก ศึก ษาได้เรี ยนรู้ ชุด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ งการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยใช้สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3)
ให้นักศึกษาทดสอบหลังเรี ยน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดเดิม
และสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยน โดยชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้วิ จ ัย การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป /SPSS/(Statistic
Packages/for/the/Social/Sciences)/และ (Microsoft Excel) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบ
ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบค่าที แบบ
(t - test)

สรุปผลการวิจยั
1) ผลจากการพัฒ นาชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา สาหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่ า มี คุ ณ ภาพในระดับดี ส่ ว นค่ าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ยจากแบบฝึ กหั ด ระหว่ างเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ค่าประสิ ทธิภาพE1/E2 ได้เท่ากับ 84.00/84.70 ซึ่งเป็ นค่าที่
ใกล้เคียงกัน โดยต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น
และเมื่อเทียบค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 ที่ ได้กบั เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
แสดงว่าแม้ผเู้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของชุด
การเรี ยนรู้ ที่ ก าหนดไว้แ สดงว่าแม้ผูเ้ รี ยนมี ผ ลการเรี ย นรู้ ร ะหว่า งเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุ
จุดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ข องชุดการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิจกรรมระหว่าง
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เรี ย น และแบบทดสอบหลังเรี ย น ของชุ ด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเองให้มีค วามเหมาะสมยิ่งขึ้ น ก่ อน
นาไปใช้จริ ง
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สาหรับนักศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ ศึก ษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัม พูชา พบว่ า มีผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลังสู งกว่าก่ อ นเรี ย น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักศึกษามีความพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้า บริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา โดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกด้าน ( X = 4.14, S.D. = 0.35 )
จากที่ ก ล่าวมา พอสรุ ปได้ว่า ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่พฒั นาขึ้นมีเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน มีสื่อผสมที่สะดวกในการนาไปใช้ และทาให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดี ระดับ
ภาษามีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน สามารถสื่ อสารโดยใช้คา สานวน และประโยค
ง่าย ๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ได้ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามความพร้อมของตนเอง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการสื่อสารเพื่อการค้าชายแดน

อภิปรายผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั เสนอตามลาดับผลการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
สาหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 84.00/84.70
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ต้งั ไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ งการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา ได้ดาเนิ นการตามหลัก การสร้างชุ ดการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบ/โดยศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรี ยนจากการวิจยั เช่น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ; ยุพิน พิพิธกุล (2545
: 117) ; สมฤดี ดุ ก หลิ่ ม (2552 : 86) เป็ นต้น มี ก ารศึ ก ษาหลัก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เอกสารทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้องรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและได้ปรับปรุ งแก้ไข ทั้งในด้านเนื้ อหาสาระ ภาษา และระยะเวลาที่ใช้ นอกจากนี้ผวู้ ิจยั
ได้ดาเนิ น การหาประสิ ทธิภ าพทั้งรายบุค คล/รายกลุ่ม/ก่ อนน าชุ ด การเรี ยนการสอนไปใช้จ ริ งซึ่ ง
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ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ วารุ ณี ภิ ร มย์เมื อ ง และมาเรี ยม นิ ล พัน ธุ์ (2556:
บทคัด ย่อ) ที่ ได้พฒ
ั นาชุ ด การเรี ยนรู้ สื่อประสม เรื่ องการใช้อิน เทอร์ เน็ ต เพื่อการสื่ อสาร สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า/1)/ครู และนักเรี ยนต้องการให้มีการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ สื่ อประสมโดยมีสื่อประสมได้แก่ ซี ดีรอม โปรแกรมนาเสนอ รู ปภาพ
ประกอบ 2) ชุดการเรี ยนรู้สื่อประสม มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.17/84.17 3) ผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยชุด การเรี ยนรู้สื่อประสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
4) ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้ คอมพิว เตอร์ สืบค้น ข้อมูลอยู่ในระดับดี และความ
คิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้สื่อประสมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชวิน พงษ์มา (2558: บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้
แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั ปรากฏผลดังนี้ 1) ชุ ดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.34/85.35 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการ
เรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ อง ธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การ
งานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มีค่ าเท่ ากับ 0.6267 หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 62.67 3)
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ อง
ธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ อง ธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ5) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบ
กลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนการสอนก่อนนาไปใช้ ทาให้ครู มนั่ ใจ
ว่าชุ ดการเรี ยนการสอนนั้น มีประสิ ท ธิภ าพในการทาให้ นัก ศึก ษาเกิ ด การเรี ยนรู้ จ ริ ง โดยการหา
ประสิ ทธิภาพตามลาดับขั้นตอนจะช่วยให้ได้ชุดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและทาให้ก ารสอน
บรรลุความสาเร็ จ ดังนี้
ประการที่สอง การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูช าได้ด าเนิ นการตามหลักการสร้ างชุ ดการเรี ยนการสอนอย่างมี ระบบ โดยมี การศึกษา
หลักสูตร และวิเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรม กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ วางแผนการจัดกิจกรรม

110

อีกทั้งผ่านการประเมินคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน ทั้งในด้านเนื้ อหา ด้านการใช้ภาษาเพื่อหา
ข้อบกพร่ องของชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองการทดลองใช้ และการนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขให้
ถูกต้อง นอกจากนี้ได้มีการหาประสิ ทธิภาพก่อนนาชุดการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2546 : 4) ได้ให้แนวทางในการสร้างสื่ อขึ้นมาใหม่ เป็ น
กระบวนการที่ ตอ้ งใช้เวลา ดาเนิ นการได้ต ามความพร้อม และความเหมาะสมตามขั้นตอน ดังนี้
สารวจปัญหาและความต้องการของสังคม และจัดลาดับความสาคัญ ศึกษา และกาหนดคุณสมบัติ
ของนัก ศึก ษาวิเคราะห์จุด ประสงค์และขอบเขตเนื้ อหาของสื่ อ ก าหนดรู ปแบบสื่ อ สร้ างสื่ อตาม
รู ป แบบที่ ก าหนด น าสื่ อไปทดลอง วิเคราะห์ผล ปรั บ ปรุ งแก้ไข น าสื่ อไปใช้ก ับกลุ่มเป้ าหมาย
ติดตาม และประเมินผล และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (มนัส ประเทืองจิตร์ .
2542:15) อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533: 495)โดยได้เสนอขั้นตอนในการสร้าง
ชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนมติ ขั้น
ที่ 2 การวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็ นการกาหนดรายละเอียด ขั้น ที่ 3 ผลิตสื่ อการเรี ยน เป็ นการผลิตสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผน ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนโดยนาไปทดลอง เพื่อช่วย
ตรวจสอบว่าสื่อการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยให้การเรี ยนการสอนมีคุณภาพดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
ประการที่ สาม ชุ ด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา เป็ นชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่ใช้แหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งอยูใ่ นชุมชนที่ใกล้ตวั
นักศึกษา คือ พื้นที่การค้าชายแดน ทาให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการสัมผัสธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ได้รับประสบการณ์ ต รงจากการปฏิบตั ิ กิจกรรมนอกห้องเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีแบบจาลองอาร์ ค ได้แก่ การเร้าความสนใจความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้ อหา ความมัน่ ใจ และความ
พึงพอใจของนัก ศึก ษา (สุ ว ฒ
ั น์ วัฒ นวงศ์. 2533: 140) กล่าวคื อ ความรู้ สึก เกี่ ย วพัน กับเนื้ อหา
หมายถึงการทาให้นัก ศึกษารู้สึกว่าสิ่ งที่ ตนกาลังเรี ยนอยู่น้ นั มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่อตัว
นัก ศึก ษาเอง เช่ น การใช้ต ัว อย่างที่ มีบริ บ ทตรงกับความสนใจหรื อตรงกับ สาขาของนัก ศึก ษา
เป็ นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ/โนลล์ (Malcolm S./Knowles./1975) มีองค์ประกอบพื้นฐาน
สรุ ปได้ ดัง นี้ 1) ผูใ้ หญ่ จ ะเรี ยนรู้ ได้ดี ห ากว่ าเรื่ องนั้ นตรงกับ ความต้อ งการและความสนใจ
2) สถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นถือเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง
จากเหตุ ผลดังกล่าว ท าให้ชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา ที่ผรู้ ายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงเป็ นการยืนยันว่า
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา สาหรับนักศึกษา
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นอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนช่วยนักศึกษาให้มีการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนหลังเรี ยนสูงขึ้นจริ ง
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการสื่ อสารการค้ าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา
ผลจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเรี ยนด้วย เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย – กัมพูชา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จินดา เอี่ยมโอภาส/(2552:/130)/ได้ศึกษาชุดการเรี ยน/“Learning
Mathematics Through English” ที่เน้นทักษะการใช้ตวั แทน เรื่ องความน่าจะเป็ นที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ผลการศึก ษาพบว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนกลุ่ ม ตัว อย่ า งหลัง เรี ยนด้ ว ยชุ ด การเรี ยน “Learning
Mathematics Through English” ที่ เ น้ น ทั ก ษะการใช้ ต ั ว แทน (Representation) เรื่ องความน่ า
จะเป็ นอยู่ในระดับสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ด ารงศักดิ์ ทรั พย์เขื่ อนขันธ์ (2553: 127 - 137) พัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง
การนวดไทย การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการนวดไทย
ผลการวิจ ัยพบว่า ชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองเรื่ องการนวดไทยที่สร้างจากการวิเคราะห์ข ้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จะมีประสิ ทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน สูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ความรู้ทกั ษะการนวดไทยอยู่
ในเกณฑ์ระดับมีความรู้ความเข้าใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และสอดคล้องกับ
สมถวิล เชสูงเนิ น และพจนี ย ์ เสงี่ยมจิต (2557 : บทคัด ย่อ)ได้พฒั นาชุด การสอน เรื่ องงานเกษตร
คู่บ้านกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้
เป็ นนัก เรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6/7 ที่ ก าลังศึก ษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2555 โรงเรี ยน
อนุ บาลอุบลราชธานี จานวน 45 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชี พและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ น/ชั้นประถมศึกษาปี ที่ /6/มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้
นัก เรี ยนมีค วามรู้ และทัก ษะเกี่ ยวกับงานเกษตร คู่บ้านและชุ ด การสอนมี ประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ
83.82/83.05 2) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ /6/ที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ น ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ /.01 3)/นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุด
การสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ น ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ ชวิน พงษ์มา (2558 : บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดการ
เรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การ
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งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั ปรากฏผลดังนี้ 1) ชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 87.34/85.35 2) ดัชนี ประสิ ทธิผลของชุ ด
การเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6267 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.67
3) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด
เรื่ อง ธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4) นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษา
ปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้
แบบกลุ่มร่ วมมือร่ วมกับแผนผังความคิด เรื่ องธุรกิจกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่ องมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ที่พฒั นาขึ้น ได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านจุดประสงค์ดา้ นเนื้ อหา ด้านการใช้ภาษา
ด้านกิจกรรม มีวีซีดีเป็ นสื่อประกอบเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง และมีการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายที่ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมนอกห้องเรี ยนเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้โดยเน้น นักศึกษาเป็ นสาคัญ
ทาให้นัก ศึก ษาความอยากรู้ อยากเห็ น ได้ศึก ษาค้น คว้าข้อมูลต่ าง ๆ ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525: 45)โดย
ได้ให้แ นวคิ ด ในการสร้ างชุ ด การเรี ย นไว้ ว่าการใช้ชุ ด การเรี ยนการสอนที่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถนาไปสอนนักศึกษาได้ตามประเภทของชุดการเรี ยนการสอน และ
ระดับการศึกษา โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อพิจ ารณาพื้นความรู้
เต็มของนักศึกษา ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรี ยน (ขั้นการเรี ยนการสอน) ขั้น
สรุ ปผลการเรี ยนการสอน เพื่อสรุ ปความคิดรวบยอดและหลักการที่สาคัญ ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่เปลี่ยนไป
ประการที่สอง การเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพู ชา มี รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละเข้าใจ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั มีการสารวจสิ่ งแวดล้อมในแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติทาให้นักศึกษาเข้าใจสภาพ
สิ่งแวดล้อม ได้เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งจากการเรี ยนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็ นการ
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นาเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ และทาให้เกิด
การเรี ยนรู้ทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างไม่รู้ตวั ทาให้รู้สึกเรี ยนง่าย และสนุ ก โดยมีครู คอยช่วยชี้แนะ
แนวทางและให้คาปรึ กษาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาให้นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีกว่า
การฟังคาบรรยายภายในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียว และส่ งผลให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ส่ วนกิจกรรมนั้น
ควรจัดให้นกั ศึกษารู้สึกสนุ กและได้เรี ยนรู้โดยไม่รู้ตวั จะทาให้นักศึกษาสนุกและเปลี่ยนความรู้สึก
จากการเรี ยนที่ยากมาเป็ นเรื่ องง่ายส่งผลให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ประการที่สาม กิจกรรมสอดคล้องกับวุฒิภาวะและความสามารถของนักศึกษา กิจกรรม
เริ่ มจากง่ายไปหายาก มีความต่ อเนื่ องในเนื้ อหาวิชา เสริ มสร้างความเข้าใจต่อชีวิต และธรรมชาติ
รอบตัวเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรี ยน นักเรี ยนได้สมั ผัสกับสภาพแวดล้อม
จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อมของ บรู เนอร์ (Bruner)/ที่กล่าวว่าการ
จัดระบบระเบียบของเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของนักศึกษา ควรเรี ยงประสบการณ์จากง่าย
ไปหาประสบการณ์ที่ยาก และเมื่อจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา
ของนักศึกษา นอกจากนี้ ข้ นั ตอนการเรี ยนรู้ในกิจกรรม มุ่งพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษา มี
ความสนุ กสนาน เชิ ญชวนให้เกิดความสนใจไม่น่าเบื่อหน่ ายทาให้นักเรี ยนรู้สึกมีอิสระได้สัมผัส
สิ่งแวดล้อมคุน้ เคยและเรี ยนรู้จากความเป็ นจริ งของชีวิตและธรรมชาติ อีกทั้งนักศึกษาที่เรี ยนด้วย
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองสามารถวัดผลและประเมินผล โดยการทาแบบทดสอบเมื่อเรี ยนจบแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่งแบบทดสอบย่อยเป็ นการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยน
รู้ผลการเรี ยนรู้ของตนเอง และนาข้อบกพร่ องมาแก้ไขให้ดีข้ ึนและสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ใน
บทเรี ยนต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็ นการสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่า นักศึกษาที่เรี ยนด้วยชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึงพอใจของนั กศึ กษา ต่ อ ด้ วยชุ ดการเรีย นรู้ ด้ วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้ า
บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ในระดับมาก เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจ ัยซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจ ัย ของ สุ จิ น ดา/เอี่ย มโอภาส/(2552 : 130)/ได้ศึก ษาชุ ด การเรี ย น
“Learning Mathematics Through English” ที่ เน้นทักษะการใช้ตวั แทน เรื่ องความน่ าจะเป็ นที่มีผล
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ต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษา
พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน “Learning
Mathematics Through English” สูงกว่าก่อนเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และสอดคล้องกับ ดารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่ อนขันธ์ (2553 : 127 - 137) พัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง
เรื่ อง การนวดไทย/การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการนวดไทย
ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ องการนวดไทย ที่สร้ างจากการวิเคราะห์ข ้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะมีประสิ ทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าคะแนนก่ อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ความรู้ทกั ษะการนวดไทยอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมีความรู้ความเข้าใจมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากและสอดคล้องกับ
สมถวิล เชสูงเนิน และพจนี ย ์ เสงี่ยมจิต (2557 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาชุดการสอน เรื่ องงานเกษตรคู่
บ้าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ /6/7/ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ /2/ปี การศึกษา/2555/โรงเรี ยนอนุ บาล
อุบลราชธานี /จานวน/45/คน/ผลการวิจยั พบว่า/1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ น ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนมี
ความรู้ และทักษะเกี่ ยวกับงานเกษตรคู่บ้าน และชุด การสอนมีประสิ ทธิภ าพเท่ากับ 83.82/83.05
2)/นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ น ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ/.01/3)/นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องงานเกษตรคู่บา้ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
ที่พฒั นาขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มี 6 หน่วยการเรี ยนรู้ เน้นให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิกิจกรรมจริ ง
เรี ยนรู้จากสิ่ งรอบตัว รู้สึกอิสระได้สมั ผัสสิ่ งแวดล้อมโดยตรงซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเจตคติต่อการ
เรี ยนรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด วิจารณ์ พานิ ช (2556 : 3 - 37) ที่ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนให้
นักศึกษาสนุ กกับการเรี ยนเป็ นการสร้ างความพึ งพอใจให้ นัก ศึก ษามีองค์ประกอบที่ สาคัญที่ สุ ด
2 อย่าง/คือ/แรงบันดาลใจกับการเรี ยนแบบที่นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ/(Learning/By/Doing)/สอดคล้องกับ
แนวคิดของ/บลูม (Bloom./1976 :/72 - 74)/ที่กล่าวว่า ถ้าสามารถจัดให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมที่ตน
ต้องการก็จะคาดหวังได้ แน่นอนว่านักศึกษาทุกคนได้เตรี ยมใจสาหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือก นั้น
ด้ว ยความกระตื อรื อร้ น พร้อมทั้งความมัน่ ใจ สามารถสังเกตเห็ น ความแตกต่ างของความพร้ อม
ทางด้านจิตใจได้อย่างชัดเจน และทาให้นักศึก ษาเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ วและประสบผลสาเร็ จสู ง
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สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ข อง ธอร์ น ไดค์ (Thorndike) ที่ ก ล่ าวถึ ง กฎแห่ งความพร้ อ ม
(Law/of/Readiness)/ว่าการเรี ยนรู้เกิ ดได้เมื่อมีความพร้อม ถ้าเมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ทา
กิ จกรรมในขั้น นั้ นได้ส าเร็ จ /ความพอใจย่อ มตามมากับ ความส าเร็ จ และกฎแห่ ง ความพอใจ
(Law/of/Effect)/เมื่อมีการให้แรงจูงใจ การให้รางวัลและการเสริ มแรงเป็ นความพอใจก็จะส่งผลให้
แสดงพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ ก่ อให้เกิด การเรี ย นรู้ ข้ ึน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากิจ กรรมการเรี ยนรู้จ ะ
ได้ผลดีถา้ หากนักศึกษาเกิดความพอใจและถ้าไม่ได้รับความพอใจจะเกิดผลน้อย (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์.
2533 : 321) และสอดคล้องกับทฤษฎี แบบจาลอง คือ ความมัน่ ใจหมายถึง การทาให้นกั ศึกษาทราบถึง
สิ่ งที่ ตนเองควรคาดหวังในการเรี ยนอยู่น้ ัน มีค วามหมายหรื อมีประโยชน์ ต่อตัว นัก ศึก ษาเอง เช่ น
การใช้ตวั อย่างที่ มีบริ บทตรงกับความสนใจหรื อตรงกับสาขาของนัก ศึก ษา และความพึงพอใจ
ของนัก ศึก ษา การทาให้นัก ศึก ษามีค วามพึ งพอใจในการเรี ย นมากขึ้ น นั้น ท าได้โ ดยการจัด หา
กิจกรรมซึ่งเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ตนเรี ยนมากในสถานการณ์จริ งและจัดหา
ผลป้ อนกลับ ในทางบวก หลังจากที่ นัก ศึ ก ษาได้แ สดงความก้าวหน้า และให้ค าปลอบใจเมื่ อ
นักศึกษาทาผิดพลาด ทั้งนี้จะต้องอยูบ่ นฐานของความยุติธรรม
ประการที่สอง ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ที่พฒั นาขึ้น เนื้ อหาที่ใช้ในการทาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นเรื่ องใกล้ตวั นักศึกษาและใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ ทาให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ และมีความสุ ขในการเรี ยนรู้ ซึ่งเรื่ อง
ดังกล่าวจะส่ งผลกระทบกับนักศึกษาโดยตรงทาให้นกั ศึกษาเกิดเจตคติต่อการเรี ยนนาไปสู่ความพึง
พอใจใน การเรี ย นสอดคล้องกับ ทฤษฎี ลาดับ ความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy) ของ
มาสโลว์ (1954 : 80 - 101) ที่กล่าวว่ามนุษย์จะถูกจูงใจหรื อกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ อยู่ภายในจิตใจนั่นคือ ความพึงพอใจของมนุ ษย์เกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นในการปลูกฝังเรื่ องความรู้สึก อารมณ์ จาเป็ นที่ตอ้ งพยายาม
สอดแทรกในทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้อม ทุกเวลาและทุกโอกาสเท่าที่จะทาได้ แม้พฤติกรรม
นี้ จะไม่เกิดขึ้นทันทีทนั ใดก็ตาม แต่ในกาลข้างหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็ นไปตามที่
มุ่งหวังจะเป็ นสร้างเจตคติและความพึงพอใจในการเรี ยนได้ในที่สุด
จากการที่ ผูว้ ิ จ ัยได้ท าการสอบถามความพึ งพอใจในการเรี ยนของนั กศึ กษา ต่ อด้วยชุ ด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย
- กัมพูชา ในระดับมาก ซึ่งผลดังกล่าวน่ าจะมีสาเหตุมาจากความรู้ที่ นักศึกษาได้รับจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและจากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจาวันของนักศึกษา ทาให้นกั ศึกษาสนใจและมีความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู้จึงส่งผลต่อความรู้ที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรี ยนด้วย
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็ นการสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ในระดับมาก
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
จากการที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจต่ อชุ ด การเรี ยนอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 นั้น ทั้งนี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้นเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผวู้ ิจยั ได้นา
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ จริ งเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสารวจ ทดลอง เปิ ดโอกาสให้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความเป็ นตัวของตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลการปฏิบตั ิกิจกรรม นอกจากนี้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา ที่สร้างขึ้นยังมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง Constructivism) การเรี ยนรู้
จากสถานการณ์ (Situated Leaning) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) (Bennett; & Holman. 2002 :
165 - 166) จึงมีส่วนที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดความพอใจได้เรี ยนรู้จากวิธีการใหม่ๆ มีความตื่นเต้น พอใจ
ในการได้พบและเก็บสิ่ งใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ปกเกศ ชนะโยธา (2551 : 124) ที่ ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ ทางคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ยบนเครื อข่ าย อินเทอร์ เน็ ตที่ สร้ างขึ้ นตามทฤษฎี คอนสตรั คติ วิสต์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา เป็ นชุด การเรี ยนที่ สร้างขึ้ นอย่างเป็ น
ระบบ มีการศึกษาจากหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 จาก
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยส่ งเสริ มให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งด้วยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูช้ ่วยให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่เน้นให้นักศึกษาได้แสดงถึงศัก ยภาพที่แท้จริ งของตนเอง
ส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้จากชุดการเรี ยนได้อย่างต่อเนื่ องสามารถสรุ ปองค์ความรู้ที่ศึกษาได้
ด้วยตนเอง และมีความสุ ข สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เปี ยทิพย์ เขาไข่แก้ว (2551 : 56) ที่พฒั นาชุดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทฤษฎี จ านวนเบื้ องต้นที่ เน้น การให้เหตุ ผล สาหรั บนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็นต่อเนื้ อหาทฤษฎี
จานวนเบื้ องต้น และกิ จกรรมการเรี ย นรู้ อยู่ในระดับเห็ น ด้ว ยมาก และสอดคล้องกับผลการวิจ ัย
ของขวัญตา ทองใบ (2553 :/70)/ที่พฒั นาชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน/สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
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ปี ที่ /1/โรงเรี ยนหลวงพ่ อปานคลองด่ านอนุ สรณ์ อาเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิ จ ัยพบว่ า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน อยูใ่ นระดับดี
จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้นเป็ นการสนับสนุ นสมมติ ฐานข้อที่ /2/ที่ ว่านักศึกษาที่ เรี ยนด้วย
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีความพึงพอใจต่ อ
ชุดการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
5. การนาความรู้ ไปใช้ ในการดารงชีวติ ของนักศึกษา หลังเรียนด้ วยชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คิม (Kim. 2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษของนัก ศึกษาโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงาน
ปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึก ษาที่ กาลังเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 64 คน โดยแบ่ งออกเป็ น
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีจานวน 34 คน ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภท
การอ่าน ประเภทการเติมข้อมูลที่ขาดหายไป และประเภทการแต่งเรื่ อง ส่ วนกลุ่มที่ 2 นั้นมีจานวน
นักศึกษา 30 คน ได้รับการทางานปฏิบตั ิที่มีระดับความยากง่ายอยู่ในระดับเดียวกันโดยงานวิจยั นี้ มี
จุดมุ่งหมายที่จะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างงานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะซับซ้อนกับงานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะ
เรี ยบง่าย ซึ่งใช้เวลาในการทาการทดลอง 2 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดย
การใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะซับซ้อนคือมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนั้นสามารถทาให้
การเรี ยนรู้คาศัพท์ของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้ น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทาวาโคลิ และฟอสเตอร์
(Tavakoli; & Foster.2008)ได้ท าการศึ ก ษาการพัฒ นา ความสามารถด้า นการพู ด ภาษาอังกฤษ
ของนัก ศึก ษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สองโดยการใช้กิ จกรรมมุ่งงานปฏิบตั ิ จุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั คือ การเปรี ยบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึก ษาในด้านความ
ถูก ต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของไวยากรณ์ โดยการใช้งานปฏิ บัติ ที่ มีลกั ษณะ
แตกต่างกัน คือ เป็ นงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่ายกับงานปฏิบตั ิที่มีความซับซ้อนโดยทาการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ งมีจ านวนนักศึก ษา 40 คน เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 19 -47 ปี ได้รับงานปฏิบตั ิ ที่มีความซับซ้อน ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่ งมีจานวน 60 คน
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 - 45 ปี ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่ายโดยงานปฏิบตั ิที่ใช้น้ นั เป็ น
งานปฏิบตั ิ ในลักษณะให้นักศึกษาเล่าเรื่ องจากภาพเหตุก ารณ์ ที่กาหนดให้ ผลปรากฏว่า นักศึกษา
กลุ่มที่ ได้รั บงานปฏิบัติที่ มีค วามซับซ้อนนั้น สามารถทาให้นัก ศึกษามีค วามสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษในด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของหลักไวยากรณ์ได้ ดีกว่า
นักศึกษากลุ่มที่ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่าย ทั้งนี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
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ประการแรก ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
ผูร้ ายงานกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะและความสามารถของนักศึกษา กิจกรรมเริ่ มจากง่าย
ไปหายาก มีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชา เสริ มสร้างความเข้าใจต่อชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเปิ ดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้น คว้านอกห้องเรี ยน นักเรี ยนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริ ง จึ ง ส่ งผลให้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรี ยนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่กล่าวถึง กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ว่าการเรี ยนรู้
เกิดได้เมื่อมีความพร้อม ถ้าเมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ทากิจกรรมในขั้นนั้นได้สาเร็ จ ความ
พอใจย่อมตามมากับความสาเร็ จ การตอบสนองจะได้ผลดี เมื่อร่ างกายมีความพร้ อมที่ จะกระทา
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเรี ยนรู้จะมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะตอบสนองกฎแห่ ง
การฝึ กหัด (Law/of/Exercise)/เมื่อมีการฝึ กทาบ่อย ๆ มีการทดสอบความสามารถแล้วตามด้วยแรง
เสริ มความสัมพัน ธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับแรงเสริ มจะแน่ นขึ้ น จนเกิด ความเคยชิ น อาจกล่าวได้ว่าใน
กิจกรรมการเรี ยนถ้าได้มีการฝึ กปฏิบตั ิหรื อกระทาบ่อย ๆ จะเกิดทักษะหรื อมีความชานาญ แต่ถา้
ขาดการฝึ กหัด ความชานาญก็จะลด และสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาลองคือความรู้สึกเกี่ยวพันกับ
เนื้ อหา หมายถึงการทาให้นกั ศึกษารู้สึกว่าสิ่ งที่ตนกาลังเรี ยนอยูน่ ้ นั มีความหมายหรื อมีประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษาเอง เช่น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับความสนใจหรื อตรงกับสาขาของนักศึกษา
ซึ่งจะส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้ในที่สุด
ประการที่สอง ผูร้ ายงานได้มีการจัดลาดับการเรี ยนรู้ไว้อย่างชัดเจน เป็ นระบบ มีคาชี้แจง
บทบาทการเรี ยน นักศึกษาสามารถทราบเป้ าหมายของการเรี ยนจากจุดประสงค์ชุดการเรี ยนรู้ และ
ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู้ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจจากการทดสอบท้ายหน่ วยการเรี ยน
ทาให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้นนักศึกษาที่เรี ยนด้วยชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา จึงมีผลการเรี ยนที่สูงขึ้น ดังที่
วราภา โพธิสทั ธา (2532 : 17 – 18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรี ยน ไว้ว่าชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองที่
สร้ างขึ้ น อย่างเป็ นระบบจะช่ วยให้นักศึก ษาบรรลุว ตั ถุประสงค์ได้ดี /เนื่ องจากนักเรี ยนมีโอกาส
ประยุกต์ใช้สิ่งที่ ตนได้เรี ย นมาแล้ว ประกอบกับ ชุ ด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ ในท้องถิ่น ทาให้
นักศึกษาเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ เกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม เร้าความสนใจ
ของนักศึกษาทาให้นกั ศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากนักศึกษาได้เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมจริ ง ๆ สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของ เพี ยเจต์ ได้ให้แนวคิ ด ว่าการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
พัฒนาการตนเอง (นิ รมล ศตวุฒิ./2526 :138)/เพื่อการพัฒนาการของนักศึก ษาโดยค านึ งถึงความ
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พร้อมและเวลาของพัฒ นาการที่ แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน การให้ความคิด ใหม่ การฝึ ก
ทัก ษะใหม่ ห รื อ การตัด สิ น ใจว่าควรใช้เทคนิ ค การเรี ย นการสอนอย่างไร ต้อ งค านึ งถึ งการที่
ไม่สามารถบังคับให้นกั ศึกษารู้ได้ท้งั หมด แต่สามารถสร้างหรื อเตรี ยมสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
จากการที่ศึกษาแล้วพบว่า นักศึกษาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีความพึงพอใจ
ชุดการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงว่า
1.1 ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการค้าบริ เวณชายแดนไทย-กัม พูช า มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ และมีผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังใช้
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองสูงกว่าก่อนเรี ยน ดังนั้น ครู ผสู้ อนในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ควรนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1.1.1 ครู ค วรให้ค าแนะน าการใช้ ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการค้า
บริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งชุ ดการเรี ยนประกอบด้วย เอกสารชุ ดการเรี ยน แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของชุดการเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแต่ละหน่ วยการ
เรี ยน กิจกรรมท้ายหน่ วยของหน่ วยการเรี ยน สื่ อวีดิทศั น์การออกเสี ยงคาศัพท์ภาษาเขมร ซึ่ง ให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง เนื้ อหามี 6 หน่ วยการเรี ยน โดยใช้เวลาในการศึกษาตลอดชุดการเรี ยน 36
ชัว่ โมง
1.1.2 ครู ค วรให้คาแนะนาการใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ให้ผเู้ รี ยนศึกษา ขอบข่ าย
เนื้อหา และวิธีการศึกษา ในการศึกษาแต่ละหน่วยการเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนของชุดการเรี ยน แล้วตรวจเฉลยที่ให้ไว้ทา้ ย
แบบทดสอบ
(2) ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ของหน่ วยการเรี ยน แล้วตรวจเฉลยที่ให้
ไว้ทา้ ยหน่วยการเรี ยน
(3) ให้ผเู้ รี ยนอ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ในแต่ละหน่วยการเรี ยน
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(4) ให้ผเู้ รี ยนอ่านเนื้ อหาทุกหน่วยการเรี ยนให้เข้าใจ และศึกษาคาศัพท์จาก
สื่ อวีดิทศั น์ ที่แนบมากับสื่อเอกสารประกอบชุดการเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยน ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถ
ศึกษาในหน่วยการเรี ยนใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ
(5) ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และกิจกรรมท้ายหน่ วยการเรี ยน โดยมี
แนวตอบท้ายหน่วยการเรี ยน
(6) ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ของชุดการเรี ยน แล้วตรวจเฉลยที่ ให้ไว้
ท้ายแบบทดสอบ
(7) เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาชุดการเรี ยนรู้จบแล้ว ครู ควรแนะนาให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะการฟัง
และการพูดภาษาเขมรกับเพื่อนนักศึกษา ผูป้ ระกอบอาชีพ ประชาชนทัว่ ไป อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน
ทัก ษะการสื่ อสารด้วยภาษาเขมร ผูเ้ รี ยนสามารถศึก ษาเพิ่มเติ มจาก youtube.com/results?search
query= ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
(8) ครู ควรแนะนาให้ผเู้ รี ยนศึกษาชุดการเรี ยนรู้ซ้ า เพื่อป้ องกันลืมทักษะภาษาเขมร
ครู แนะนาให้ผเู้ รี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเขมรเพื่อการค้าชายแดน จากสื่ อ และแหล่งเรี ยนรู้
อื่น ๆ
1.2 สานักงาน กศน. ควรจัดพิมพ์และเผยแพร่ ชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสาร
การค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อนาไปใช้กบั นักศึกษา กศน. และประชาชนทัว่ ไปที่มีความ
สนใจ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู้ให้แก่นกั ศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ที่จดั การเรี ยนรู้
ด้วยตนเองกับการเรี ยนรู้วิธีอื่น ๆ เช่น การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง การจัดการเรี ยนรู้
โดยพาผูเ้ รี ยนไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในรายวิชาอื่น ๆให้มากขึ้ น
เพื่อช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยที่ผเู้ รี ยนสนใจและต้องได้เรี ยนรู้
เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบตั ิ และพึงพอใจต่อสิ่งที่ตนต้องการ
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในรู ปแบบสื่ อ อื่น ๆ เช่น การจัดการเรี ยนรู้โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน E-book บทเรี ยนออนไลน์ สื่อผสม
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2.4 ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื้น ที่การค้าชายแดนที่ทาการค้ากับประเทศไทย เช่ น ภาษาลาว ภาษา
มาลายู ภาษาพม่า และควรศึกษาบริ บท สภาพ ความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน ในพื้นที่ที่มี
การค้าชายแดนและใช้ภาษาที่กล่าวมาในการสื่ อสาร เพื่อใช้เป็ นฐานในการวิจยั และพัฒนาชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(สาขาวิทยาการจัดการ)
2. นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง (สาขาบริ หารการศึกษา)
3. นายสมโภชน์ กุลตั ถ์นาม ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(สาขาบริ หารการศึกษา)
4. นายเผด็จ เกาะสมบัติ

ตาแหน่ง ข้าราชการบานาญ (ครู ชานาญการพิเศษ) ส่วนวิจยั
และพัฒนา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

5. นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ส่วนวิจยั และพัฒนา
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สาขาวิจยั และสถิติทางการศึกษา)
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาชี้แจง : จงอ่านคาถามต่อไปนี้ และเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. การค้าชายแดนมีลกั ษณะอย่างไร
ก. การค้าที่มีเขตพรมแดนติดต่อกัน
ข. เป็ นสินค้าจาเป็ นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ค. การซื้อ ขาย ที่มีมลู ค่าครั้งละไม่มากนัก
ง. ถูกทุกข้อ
2. การค้าชายไทย-กัมพูชา มีการค้ากี่ลกั ษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ
3. การค้าแบบขายฝาก ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า
ก. Cash
ข. Balance Trade
ค. Consumer Trade
ง. Sale on Consignment License
4. Balance Trade หมายถึง
ก. การค้าแบบเงินสด
ข. นาติดตัวไปบริ โภค
ค. การค้าแบบขายฝาก
ง. การค้าแบบต่างตอบแทน
5. การค้าชายแดน ภาษาเขมร อ่านว่า
ก. เปี ยนึจจกัม ตาม ปรม แดน
ข. เปี ยนึจจกัม ชลอง แดน
ค. จรอก อเจินไต
ง. เลี๊ยะคนะปิ เซ๊ะ

6. การตลาด หมายถึงการแข่งขัน
ก. การกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่มี
ให้เกิดการนาสินค้าหรื อบริ การจาก
ผูผ้ ลิตไปสู่ผบู้ ริ โภค
ข. ธุรกิจที่ตอ้ งมีการซื้อขายสินค้าหรื อ
บริ การซึ่งไม่ใช่การให้กนั เปล่าๆ
ค. การเคลื่อนไหวของสินค้าหรื อบริ การมี
การเปลี่ยนมือจากผูผ้ ลิตโดยถือว่าเป็ น
ผูข้ ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ง. ถูกทุกข้อ
7. การตลาด คือข้อใด
ก. Marketing
ข. Services
ค. Company
ง. Business
8. ข้อใดเป็ นการส่งเสริ มทางการตลาด
ก.ใบปลิว
ข.นิตยสาร
ค. การจัดประชุม
ง. ถูกทุกข้อ
9. การตลาด ภาษาเขมรอ่านว่า
ก. ตุมนิญ
ข. เซ วา กัม
ค. เนี๊ยะ บอริ โพก
ง. การซแวงย็วล ปี ตี พซา
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10. การส่งเสริ มทางการตลาด ภาษาเขมร
อ่านว่า
ก. กา แจก จาย
ข. กาโคซนา เปี ยนึจจะกัม
ค. การล็วก ดอย เพนี๊ยะเงียล็วก
ง. กา พซ็อบ พซายป็ วงรี ก ตี พซา
11. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แบ่งออก
เป็ นกี่ลกั ษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ
12. ผลิตภัณฑ์หลักคือ
ก. Core Product
ข. Product Benefit
ค. Product Feature
ง. Product Attribute
13. ประเภทของของผลิตภัณฑ์ แบ่งออก
เป็ นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
14. Product Featureหมายถึง
ก. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ข. ผลิตภัณฑ์หลัก
ค. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์
ง. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

15. ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้ามีกี่ช่องทาง
ก. 2 ช่องทาง
ข. 3 ช่องทาง
ค. 4 ช่องทาง
ง. 5 ช่องทาง
16. รู ปแบบการค้าปลีกมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
17. Convenience Store คือร้านค้าประเภทใด
ก. ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
ข. ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ค. ห้างสรรพสินค้า
ง. ร้านค้าสะดวกซื้อ
18. ประเภทผูค้ า้ ส่งมี กี่ ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
19. ตัวแทนหรื อนายหน้า เราเรี ยกว่า
ก. Mail-order Wholesalers
ข. Broker and Agents
ค. Truck Wholesalers
ง. Limited-Service
20. ผูค้ า้ ส่ง ภาษาเขมรอ่านว่าอะไร
ก. เนี๊ยะล็วก ดม
ข. เนี๊ยะล็วก เรี ยย
ค. การ ล็วก พต็วล ขลวน
ง. การ ล็วก เรี ยย ตาม ซา ปอดาเมียน
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21. การกาหนดราคามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รู ปแบบ
ข. 3 รู ปแบบ
ค. 4 รู ปแบบ
ง. 5 รู ปแบบ
22. ข้อใดคือวิธีคิดคานวณราคา
ก. คิดจากต้นทุนของสินค้า
ข. คิดจากราคาขายสินค้า
ค. การตั้งราคาโดยบวกต้นทุนผันแปร
ง. ถูกทุกข้อ
23. 1 ดอลล่าร์อเมริ กา มีค่าเท่ากับเงินเรี ยล
เท่าไหร่
ก. 2,000 เรี ยล
ข. 3,000 เรี ยล
ค. 4,000 เรี ยล
ง. 5,000 เรี ยล
24. สกุลเงินของประเทศกัมพูชา เรี ยกว่า
ก. เงินดอลลาร์
ข. ทองคา
ค. เงินเรี ยล
ง. บาท
25. เงิน หมายถึงข้อใด
ก. เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ข. เป็ นเครื่ องวัดค่า
ค. เป็ นเครื่ องสะสมค่า
ง. ถูกทุกข้อ

26. Electric Pot หมายถึง
ก. พัดลมไฟฟ้ า
ข. เครื่ องเล่นดีวีดี
ค. กระทะไฟฟ้ า
ง. หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
27.โทรศัพท์มือถือภาษาเขมร อ่านว่า
ก. มาซีน ดีวี ดี
ข. ตูระซับได
ค. ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี
ง. ผิดทุกข้อ
28. Souvenir หมายถึง
ก. ของที่ระลึก
ข. ตุ๊กตาเซรามิค
ค. เสื่อกก
ง. ตะกร้า
29. ข้าวสวย ภาษาเขมรอ่านว่า
ก. อ็อง กอ
ข. บายชา ซ่าจม็วน
ค. บายซาย
ง. บายชา
30. ก๋ วยเตี๋ยวน้ าภาษาเขมรอ่านว่า
ก. กุยเตียวตึกซ่าจโก
ข. กุยเตียวตึก
ค. กุยเตียว
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่ อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
.............................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนชุดนี้ ต้องการถามเกี่ยวกับความรู้สึกชอบ
ไม่ชอบ ของท่านที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน ขอให้ท่านตอบคาถามทุกข้อตามสภาพความเป็ น
จริ งเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป คาตอบทุกข้อของท่านจะถือเป็ นความลับ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจมี 3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อรวม 15 ข้อ
3. วิธีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และพิจารณาเลือกให้
รอบคอบ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องทางขวามือของข้อความเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักท่าน
หลักเกณฑ์ในการเลือกมีดงั นี้
5
คะแนน
หมายถึง
4
คะแนน
หมายถึง
3
คะแนน
หมายถึง
2
คะแนน
หมายถึง
1
คะแนน
หมายถึง
ตัวอย่าง เช่น
ข้ อ

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการ
5

ชุดการเรี ยนมีความสวยงาม น่าสนใจ

เกณฑ์แสดงความรู้สึก
4
3
2


1

จากการตอบตามตัวอย่างนี้ หมายความว่า โดยทัว่ ไปนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดการ
เรี ยนมีความสวยงาม น่าสนใจในระดับมาก
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คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ด้านตัวอักษร ภาษา และรู ปเล่ม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
5 4 3 2 1
1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
2 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตวั อักษร
3 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
4 ความสะดวกในการเรี ยนรู้เนื้อหาจากชุดการเรี ยน
5 ขนาดของชุดการเรี ยนมีความพอเหมาะ
ด้านเนื้อหาและกิจกรรมเรี ยนรู้
ข้อ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

รายการ

1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2 เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
3 กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย
และช่วยในการจาเนื้อหา
4 การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองร่ วมกันเป็ นคู่ หรื อเป็ นกลุ่ม
5 การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ด้านประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนรู้
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3 2 1

1 การได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรี ยน
2 การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้ อหากับชีวิตจริ ง
3 การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
4 การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนได้อย่างต่อเนื่อง
5 การเห็นความสาคัญและประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี
ความคิดเห็นเพิม่ เติม/ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณภาพชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
การสื่อสารการค้ าบริเวณ ชายแดนไทย – กัมพูชา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ตาราง 8 ค่าดัชนี ความสอดคล้องของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ชัดเจน
1.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
1.3 มีความเป็ นไปได้
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้
2. บัตรความรู้
2.1 เนื้อหามีความถูกต้อง
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
2.2 เนื้อหามีความต่อเนื่อง
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
ที่กาหนด
2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
2.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
2.6 การใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
3.2 เวลาที่กาหนดเหมาะสม
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
3.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ผูเ้ รี ยน
3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมเหมาะสม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
3.5 ภาษาที่ใช้ชดั เจน
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้
3.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงกับการ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
3.7 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเป็ น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
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ตาราง 8 (ต่อ)
รายการประเมิน

4. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยน
4.1 แบบทดสอบสอดคล้อง
กับกิจกรรม
4.2 มีความยากเหมาะสม
กับระดับผูเ้ รี ยน
4.3 ครอบคลุมเนื้อหา
4.4 จานวนข้อคาถามเหมาะสม

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 9 ผลประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัมพูชา (ชุดการเรี ยนที่ 1)
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุ
5 4 4 4 4 21 4.20 ดี
ชัดเจน
1.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
5 4 5 4 4 22 4.40 ดี
1.3 มีความเป็ นไปได้
4 4 4 4 4 20 4.00 ดี
2. บัตรความรู้
2.1 เนื้อหามีความถูกต้อง
4 4 4 4 5 21 4.20 ดี
2.2 เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4 4 4 5 5 22 4.40 ดี
2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
ที่กาหนด
2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
5 5 4 5 5 24 4.80 ดีมาก
2.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน 5 4 4 4 5 22 4.40 ดี
2.6 การใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน
5 4 4 4 4 21 4.20 ดี
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
3.2 เวลาที่กาหนดเหมาะสม
4 5 4 4 4 21 4.20 ดี
3.3 มีความยากเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน 4 5 4 5 5 23 4.60 ดีมาก
3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมเหมาะสม
5 4 4 5 4 22 4.40 ดี
3.5 ภาษาที่ใช้ชดั เจน
5 4 5 4 5 23 4.60 ดีมาก
3.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงกับการ
4 4 4 4 4 20 4.00 ดี
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
3.7 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเป็ น
5 5 4 4 5 23 4.60 ดีมาก
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการประเมิน

4. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยน
4.1 แบบทดสอบสอดคล้อง
กับกิจกรรม
4.2 มีความยากเหมาะสม
กับระดับผูเ้ รี ยน
4.3 ครอบคลุมเนื้อหา
4.4 จานวนข้อคาถามเหมาะสม

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
4

4

5

4

4

21

4.20

ดี

4

4

4

4

4

20

4.00

ดี

5
5

4
4

5
4

5
4

4
4

23
21

4.60
4.20

ดีมาก
ดี
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ตาราง 10 ผลประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย –
กัมพูชา (ชุดการเรี ยนที่ 2)
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุ
5 5 4 4 4 22 4.40 ดี
ชัดเจน
1.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน 5 5 5 4 4 23 4.60 ดีมาก
1.3 มีความเป็ นไปได้
4 5 4 4 4 21 4.20 ดี
2. เนื้อหา
2.1 เนื้อหามีความถูกต้อง
4 4 4 4 5 21 4.20 ดี
2.2 เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4 4 4 5 5 22 4.40 ดี
2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
ที่กาหนด
2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
5 5 4 5 5 24 4.80 ดีมาก
2.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของ
5 4 4 4 5 22 4.40 ดี
ผูเ้ รี ยน
2.6 การใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน
5 4 4 4 4 21 4.20 ดี
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา 4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
3.2 เวลาที่กาหนดเหมาะสม
4 5 4 4 4 21 4.20 ดี
3.3 มีความยากเหมาะสมกับระดับ
4 5 4 5 5 23 4.60 ดีมาก
ผูเ้ รี ยน
3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมเหมาะสม
5 4 4 5 4 22 4.40 ดี
3.5 ภาษาที่ใช้ชดั เจน
5 4 5 4 5 23 4.60 ดีมาก
3.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงกับการ
4 4 4 4 4 20 4.00 ดี
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
3.7 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเป็ น 5 5 4 4 5 23 4.60 ดีมาก
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ตาราง 10 (ต่อ)
รายการประเมิน

4. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยน
4.1 แบบทดสอบสอดคล้อง
กับกิจกรรม
4.2 มีความยากเหมาะสม
กับระดับผูเ้ รี ยน
4.3 ครอบคลุมเนื้อหา
4.4 จานวนข้อคาถามเหมาะสม

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
4

4

4

4

4

20

4.00

ดี

4

4

4

4

4

20

4.00

ดี

5
5

4
4

4
4

5
4

4
4

22
21

4.40
4.20

ดี
ดี
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ตาราง 11 ผลประเมินคุณภาพ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย –
กัมพูชา (ชุดการเรี ยนที่ 3)
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุ
5 4 5 5 4 23 4.60 ดีมาก
ชัดเจน
1.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน 5 4 5 5 4 23 4.60 ดีมาก
1.3 มีความเป็ นไปได้
4 4 5 5 4 22 4.40 ดี
2. เนื้อหา
2.1 เนื้อหามีความถูกต้อง
4 4 4 5 5 22 4.40 ดี
2.2 เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4 4 4 5 5 22 4.40 ดี
2.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
ที่กาหนด
2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
5 5 4 5 5 24 4.80 ดีมาก
2.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของ
5 4 4 4 5 22 4.40 ดี
ผูเ้ รี ยน
2.6 การใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน
5 4 4 5 4 22 4.40 ดี
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา 4 5 4 4 5 22 4.40 ดี
3.2 เวลาที่กาหนดเหมาะสม
4 5 4 5 4 22 4.40 ดี
3.3 มีความยากเหมาะสมกับระดับ
4 5 4 5 5 23 4.60 ดีมาก
ผูเ้ รี ยน
3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมเหมาะสม
5 4 4 5 4 22 4.40 ดี
3.5 ภาษาที่ใช้ชดั เจน
5 4 5 4 5 23 4.60 ดีมาก
3.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยงการ
4 4 4 4 4 20 4.00 ดี
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
3.7 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเป็ น 5 5 4 4 5 23 4.60 ดีมาก
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ตาราง 11 (ต่อ)
รายการประเมิน

4. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยน
4.1 แบบทดสอบสอดคล้อง
กับกิจกรรม
4.2 มีความยากเหมาะสม
กับระดับผูเ้ รี ยน
4.3 ครอบคลุมเนื้อหา
4.4 จานวนข้อคาถามเหมาะสม

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
4

4

5

5

4

22

4.40

ดี

4

4

4

5

4

21

4.20

ดี

5
5

4
4

5
4

5
4

4
4

23
21

4.60
4.20

ดีมาก
ดี
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ตาราง 12 ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อง
การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
ข้อที่
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 0 +1 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 0 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
2
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
3**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 0 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
4**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 0 0 0 +1 2 0.40 ใช้ไม่ได้
5
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
6
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อที่

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

7
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
8**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
9
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
10**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
11
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
12**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

+1 0 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

4
5
5

0.80
1.00
1.00

0 +1 0 0 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 +1 +1 +1

2
5
4

0.40 ใช้ไม่ได้
1.00 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

+1
+1
+1

+1 +1 +1
+1 0 +1
0 0 +1

4
3
2

0.80 ใช้ได้
0.60 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

0 0 0 0 0
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 0 +1 +1

0
5
4

0.00 ใช้ไม่ได้
1.00 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้

0
0
0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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13**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
14
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
15**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
16
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
17**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
18
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+1 +1 0 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
0 0 0 0 +1

4
5
1

0.80 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้
0.20 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

4
5
5

0.80
1.00
1.00

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
0 0 +1 0 +1

5
5
2

1.00 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 0 +1 0
+1 0 +1 +1 +1

5
2
4

1.00 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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19**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
20**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
21
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
22**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
23
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
24**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+1 0 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
0 0 0 0 +1

4
5
1

0.80 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้
0.20 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 0 +1 0
+1 0 +1 +1 +1

5
2
4

1.00 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

+1 0 0 +1 +1
+1 0 0 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1

3
2
5

0.60 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
1.00 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

0 0 +1 0 0
+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 0 +1 +1

1
4
4

0.20 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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25**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
26
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
27**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
28
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
29**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
30**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5
+1 +1 0
0 0 0
+1 +1 +1

0
0
0

รวม IOC

แปลผล

+1
+1
0

3
1
3

0.60 ใช้ได้
0.20 ใช้ไม่ได้
0.60 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 +1 +1 +1

5
5
4

1.00
1.00
0.80

0 0 +1 0 0
+1 +1 0 +1 +1
+1 +1 +1 +1 0

1
4
4

0.20 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 0
+1 0 0 +1 0

5
4
2

1.00 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 0 0 +1 0
+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1

2
4
5

0.40 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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31
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
32
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
33
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
34
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
35
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
36
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1

5
4
5

1.00
0.80
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
0 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
4
5

1.00
0.80
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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37**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
38
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
39**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
40**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
41
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
42
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
0 +1 +1 0

รวม IOC

แปลผล

0
0
0

4
4
2

0.80 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

0
0
0

0
0
0

2
2
2

0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 0 0 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00 ใช้ได้
1.00 ใช้ไม่ได้
1.00 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1
+1 +1
+1 +1

0
0
0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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43**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
44**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
44**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
45
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
46
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
47
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1
0 +1 +1 0
0 +1 +1 0

รวม IOC

แปลผล

0
0
0

4
2
2

0.80 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

0 +1 +1 0 0
+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1

2
4
5

0.40 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้

+1 0 +1 +1 +1
0 +1 +1 0 0
0 +1 +1 0 0

4
2
2

0.80 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

4
5
5

0.80
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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48**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
49
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
50**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
51
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
52
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
53
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5
0
0
0

รวม IOC

แปลผล

+1 +1 0 0
+1 0 +1 0
0 +1 0 +1

2
2
2

0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

0 +1 +1 0 +1
0 0 +1 0 +1
+1 +1 +1 +1 +1

3
2
5

0.60 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
1.00 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 0 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
4
5

1.00
0.80
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อที่

54**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
55**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
56**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
57
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
58**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
59
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+1 0 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 0
+1 0 0 0 +1

3
4
2

0.60 ใช้ได้
0.80 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้

0 0 0 0 +1
+1 +1 +1 +1 0
+1 0 +1 +1 0

1
4
3

0.20 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้
0.60 ใช้ได้

0
0
0

+1 +1 0 +1
0 0 +1 +1
0 0 0 +1

3
2
1

0.60 ใช้ได้
0.40 ใช้ไม่ได้
0.20 ใช้ไม่ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

0
0
+1

0 +1 +1
0 0 +1
+1 +1 +1

2
1
4

0.40 ใช้ไม่ได้
0.20 ใช้ไม่ได้
0.80 ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 0 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
4
5

1.00
0.80
1.00

0
0
0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อที่

60
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
**
หมายถึง ข้อนั้น ๆ ใช้ไม่ได้

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 0
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

รวม IOC

4
5
5

0.80
1.00
1.00

แปลผล

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 13 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าความยาก
(p)
.52
.65
.56
.55
.63
.56
.59
.58
.54
.55
.42
.65
.76
.47
.52
.40
.40
.67
.52
.59

แปลค่า
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างง่าย
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างยาก
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างง่าย
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ

ค่าอานาจจาแนก
(r)
.23
.21
.60
.32
.31
.38
.58
.41
.34
.23
.42
.36
.14
.45
.45
.31
.31
.33
.29
.23

แปลค่า
พอใช้
พอใช้
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
พอใช้
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
ควรตัดทิ้ง
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
พอใช้
พอใช้
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้อที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ค่าความยาก
(P)
.56
.30
.76
.39
.33
.34
.44
.21
.63
.46
.56
.50

แปลค่า
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ยากพอเหมาะ
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ
ยากพอเหมาะ

ค่าอานาจจาแนก
(r)
.38
.39
.48
.55
.35
.32
.23
.46
.31
.48
.38
.26

แปลค่า
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดี
พอใช้
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
จาแนกได้ดีมาก
จาแนกได้ดี
พอใช้

คัดเลือกข้อสอบที่มี ค่าความยาก (P) มีค่า 0.30 – 0.76 ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป
การแปลความหมายของค่าความยาก
P
.00 - .19
มีความหมาย ยากมาก
.20 - .39
มีความหมาย ค่อนข้างยาก
.40 - .60
มีความหมาย ยากพอเหมาะ
.61 - .80
มีความหมาย ค่อนข้างง่าย
.81 – 1.0
มีความหมาย ง่ายมาก
การแปลความหมายของค่าอานาจจาแนก
r
.40 ขึ้นไป
มีความหมาย จาแนกได้ดีมาก
.30 - .39
มีความหมาย จาแนกได้ดี
.20 - .29
มีความหมาย พอใช้
ต่ากว่า .20
มีความหมาย ควรตัดทิ้ง
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ความเชื่อมัน่ เท่ ากับ .85
หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้สูตร KR-20 ของ คู
เดอร์ ริ ชาร์ดสัน(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 168 ; อ้างอิงจากKuder Richardson) นี้
สูตร KR-20
เมื่อ
n
q
S2t

rtt =

n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  St 

rtt
แทนค่า ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
แทนค่า จานวนข้อของแบบทดสอบ
แทนค่า สัดส่วนของผูท้ าผิดในข้อหนึ่งๆ คือ 1 - P
แทนค่า ความแปรปรวนของคะแนนสอบของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ
แทนค่า

rtt =

rtt =

n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  S t 

30  11.07 
1−
29  62.95 

rtt = 1.03448(0.82)
rtt = .85

ดังนั้นความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. ชุดการเรี ยนน่าสนใจระดับใด
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
2. ระยะเวลาที่ใช้ทากิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ระดับใด
3. นักศึกษาชอบเนื้อหาในชุดการเรี ยน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ระดับใด
4. นักศึกษาชอบอ่านเนื้อหาในชุดการ
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้
เรี ยนระดับใด
5. รู ปภาพประกอบเนื้อหามีความ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
เหมาะสม สวยงามระดับใด
6. แบบฝึ กหัด/ใบกิจกรรมมีความ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
เหมาะสมระดับใด
7. แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนมี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ความเหมาะสมระดับใด
8. จานวนแบบทดสอบประจาหน่วยการ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
เรี ยนมีความเหมาะสมระดับใด
9. นักศึกษาได้รับความรู้ที่ได้รับจากการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ทากิจกรรมระดับใด
10. ชุดการเรี ยนส่งเสริ มให้นกั ศึกษาคิด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
เป็ นระดับใด
11. ชุดการเรี ยนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
เชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน ระดับใด
12. นักศึกษาได้รับประโยชน์ระดับใด
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
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การคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)


=

n
n −1

  Si2 
1 −

St2 


เมื่อ

แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
N
แทน จานวนของแบบสอบถาม
S i2 แทน คะแนนความแปรปรวนในแต่ละข้อ
S t2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามฉบับนั้น


แทนค่า


=

12  18.74 
1−
12 − 1  86.55 



=
=
=

1.056 × (1-0.22)
1.09 × 0.78
0.85
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ตารางที่ 15 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 1 เรื่ อง การสื่อสารและการค้าชายแดน
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลังเรี ยน
8
7
9
8
7
6
9
8
8
7
8
9
8
7
8
7
7
9
8
8

ก่อนเรี ยน
4
4
6
5
4
3
6
5
4
4
6
5
3
2
5
6
3
5
3
6

ความต่าง
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
4
5
5
3
1
4
4
5
2

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
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นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
7
7
8
9
9
7
8
9
8
8
10
9
7
9
7
6
8
9
10
9

ก่อนเรี ยน
4
5
4
5
4
2
3
6
4
5
6
4
5
6
4
2
5
4
5
5

ความต่าง
3
2
4
4
5
5
5
3
4
3
4
5
2
2
3
4
3
5
5
4

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
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ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 2 เรื่ อง ธุรกิจการค้าชายแดน
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลังเรี ยน
9
8
8
9
10
9
8
7
8
7
6
8
9
7
8
9
9
7
8
9

ก่อนเรี ยน
4
4
4
3
4
5
3
3
4
3
2
4
5
3
4
4
5
4
3
4

ความต่าง
5
4
4
5
6
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
5
5

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
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นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
7
8
9
10
9
8
8
6
7
8
7
9
10
9
7
7
9
8
9
7

ก่อนเรี ยน
4
3
4
6
4
5
4
2
5
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
3

ความต่าง
3
5
5
4
5
3
4
4
2
4
3
5
6
5
3
2
5
3
5
4

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
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ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 3 เรื่ อง ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลังเรี ยน
9
8
9
7
9
10
8
8
9
7
9
10
7
8
8
8
9
7
9
9

ก่อนเรี ยน
4
4
5
3
4
6
5
4
4
4
4
6
4
5
3
4
6
4
4
4

ความต่าง
5
4
4
4
5
4
3
4
5
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
5

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

177

นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
8
7
9
8
9
8
8
9
8
9
8
7
8
9
7
9
8
8
9
7

ก่อนเรี ยน
6
6
4
3
5
4
5
4
5
4
3
4
5
4
2
6
4
5
4
3

ความต่าง
2
1
5
5
4
4
3
5
3
5
5
3
3
5
5
3
4
3
5
4

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

178

ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 4 เรื่ อง การตลาด
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลังเรี ยน
7
9
10
9
8
7
8
9
10
8
9
7
8
9
7
8
8
7
9
10

ก่อนเรี ยน
2
4
6
4
3
3
4
3
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4

ความต่าง
5
5
4
5
5
4
4
6
6
4
4
3
4
5
3
4
4
3
4
6

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

179

นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
7
9
10
9
7
8
7
9
9
8
8
7
7
8
9
10
7
9
8
9

ก่อนเรี ยน
4
4
5
4
5
2
5
4
3
3
3
4
4
3
4
6
4
3
3
4

ความต่าง
3
5
5
5
2
6
2
5
6
5
5
3
3
5
5
4
3
6
5
5

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

180

ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 5 เรื่ อง การกาหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลังเรี ยน
9
9
7
9
10
9
8
9
10
9
9
10
10
9
9
9
10
8
8
9

ก่อนเรี ยน
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
5
4
5
4
6
7
4
5
4

ความต่าง
5
4
3
5
6
4
4
5
6
5
6
5
6
4
5
3
3
4
3
5

แปลค่า
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น

181

นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
10
8
7
9
10
7
8
8
9
10
9
7
9
10
7
8
8
10
7
8

ก่อนเรี ยน
7
3
2
4
6
4
4
5
4
4
5
4
5
6
4
4
3
5
4
4

ความต่าง
3
5
5
5
4
3
4
3
5
6
4
3
4
4
3
4
5
5
3
4

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

182

ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา
หน่วยที่ 6 เรื่ อง คาศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
นักศึกษา คนที่
1
2
3
4
5

หลังเรี ยน
9
7
8
8
9

ก่อนเรี ยน
3
5
4
3
5

ความต่าง
6
2
4
5
4

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10
9
8
9
9
10
10
7
8
9
8
7
9
10
7

6
4
3
4
5
7
8
3
3
5
3
4
4
7
2

4
5
5
5
4
3
2
4
5
4
5
3
5
3
5

สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

183

นักศึกษา คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หลังเรี ยน
9
9
10
8
8
7
8
10
9
7
9
10
8
8
7
9
7
8
10
7

ก่อนเรี ยน
3
5
7
4
5
2
4
6
4
2
5
7
4
3
4
5
2
4
6
4

ความต่าง
6
4
3
4
3
5
4
4
5
5
4
3
4
5
3
4
5
4
4
3

แปลค่า
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

จากตารางที่ 15 พบว่า คะแนนหลังเรี ยนของศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของแต่ละหน่ วยการเรี ยน ในชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย –
กัมพูชา สูงขึ้นกว่าคะแนนก่อนเรี ยน (เป็ นการวัดเพื่อให้ทราบความรู้ความสามารถก่อนเรี ยนเพื่อ
เทียบหลังเรี ยน)

184

ภาคผนวก จ
การเผยแพร่ ผลงานและผลการตอบรับ
เผยแพร่ ผ่านทางหนังสื อราชการและผลการตอบรับ

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

ภาคผนวก ฉ
การเผยแพร่ ผลงาน
ผ่ าน Website youtube

199

การเผยแพร่ ผ่าน Website youtube.com/results?search query=ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว

200

ภาคผนวก ช
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

201

ภาพการจัดกิจกรรมโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่ อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
เก็บข้ อมูล ด่ านพรมแดนไทย – กัมพูชา อาเภอนา้ ยืน จ.อุบลราชธานี

เก็บข้ อมูล ด่ านพรมแดนไทย - กัมพูชา อาเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

202

เก็บข้ อมูลด่ านพรมแดนไทย - กัมพูชา อาเภอกาบเชิง จ.สุ รินทร์

การเก็บข้ อมูล จากนายด่ านศุลกากรช่ องจอม และประธานหอการค้าจังหวัดสุ รินทร์

203

ผลิตสื่อการเรียนการสอน ชุดการสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยมี ผอ. กศน.จังหวัดสุ รินทร์ ผอ. กศน.เมืองสุ รินทร์ และวิทยากร ภาษาเขมร

204

ภาพกิจกรรมการใช้ สื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กศน.อาเภอกาบเชิง จ.สุ รินทร์

ภาพกิจกรรมการใช้ สื่อการเรียนการสอน กศน.อาเภอเมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์

205

ภาพกิจกรรมการใช้ สื่อการเรียนการสอน กศน.อาเภอเมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์

206

ประวัติย่อผู้วจิ ัย

207

ประวัติย่อผู้วิจัย
นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
17 พฤษภาคม 2505
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนชยางกูร อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ(หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
สถานที่ทางานปัจจุบัน สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนชยางกูร อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2517
มัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรี ยนบุญยสมบัติ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2520
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.บัญชี) โรงเรี ยนช่างกล-พาณิชยการ
ไทยบัณฑิต อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พ.ศ. 2527
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.บัญชี) โรงเรี ยนพาณิ ชยการอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2531
ปริ ญญาตรี (คบ.) สาขาการบริ หารโรงเรี ยน วิทยาลัยครู อุบลราชธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2550
ปริ ญญาโท (กศ.ม.) สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อ สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

รางวัลเชิดชูเกียรติ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

รางวัล คนดีศกั ดิ์ศรี แห่ง สป.
เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
ข้าราชการครูดีเด่น ด้านการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้าราชการครูดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

