รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น

โดย
นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทคัดย่ อ
รายงานผลการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น เป็ นชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีเนื้ อหา
สาระ และกิ จกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน มีกิจ กรรมที่
หลากหลาย โดยการใช้สื่ อ ผสมที่ ส ะดวกในการน าไปใช้ ระดับ ภาษามี ค วามเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน สามารถสื่ อสารโดยใช้คา สานวน และประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการสื่ อสาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาชุดการเรี ยนรู้ ได้ทุกที่
ทุกเวลาตามความพร้อมของตนเอง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทักษะการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพการค้าชายแดน มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาชุดการ
เรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพ การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน 3)
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน และ 4) ศึกษาการนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของผูเ้ รี ยนหลัง
เรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้น ในรู ปแบบชั้น
เรี ยนวิชาชีพ หลักสูตร36ชัว่ โมง ปี การศึกษา 2559 ของสถานศึกษา กศน. ในจังหวัดที่มีพรมแดนติด
สปป.ลาวและกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม รวมจ านวนทั้งสิ้ น 224 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุ ณภาพ
ชุ ดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ย น
จานวน 1ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุด
การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง 4) แบบสัมภาษณ์ ก ารนาความรู้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน สถิติที่ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที
และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) และ Microsoft Excel
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลจากการพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้ า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ที่พฒั นาขึ้น จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพ
ในระดับดี ส่ วนค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัด ระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.05/85.00 ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดย
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ต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น และเมื่อเทียบค่า
ประสิ ทธิภ าพ E1/E2 ที่ ได้ก ับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า ค่ าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ ที่
กาหนด แสดงว่าแม้ผเู้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ของชุดการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ แต่ย งั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ ง
2. การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน สาหรับ นัก ศึก ษา
หลักสูตรระยะสั้น ที่ศึกษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผูเ้ รี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจในระดับมาก
4. ผูเ้ รี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการด ารงชี วิ ต การประกอบอาชี พ การค้ า
กับคนเวียดนาม สามารถสนทนา และสื่ อสารการซื้อขายสิ นค้า การต่ อรองราคา อ่านสลากสิ น ค้า
หรื ออ่านตราสินค้า ภาษาเวียดนามได้ส
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ประกาศคุณูปการ
รายงานผลการดาเนิ นงาน โครงการผลิต สื่ อการเรี ยนรู้การประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน จากการพัฒ นาชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ของผูเ้ รี ย นที่ ลงทะเบี ย นเรี ยนวิชาชี พ ระยะสั้น ในรู ป แบบ
ชั้น เรี ยนวิชาชี พ ลัก ษณะชั้น เรี ยนระยะสั้น ของสถานศึก ษา กศน.ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม เล่มนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้
เพราะได้รับความกรุ ณา ความช่วยเหลือและคาปรึ กษาอย่างดียิ่งจาก ดร.อนุรักษ์ ชัยวิเชียร หัวหน้า
ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร และนางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน
กศน. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่ ได้ก รุ ณ าให้ค วามอนุ เคราะห์ดู แล พร้ อมทั้งให้ค าปรึ ก ษา และ
ข้อเสนอแนะ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการวิจ ัย เล่มนี้ อย่างละเอีย ดมาโดยตลอด ผูร้ ายงานรู้ สึก ซาบซึ้ ง
และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น.ส.ถนอมพรรณ ตริ วณิ ชชากร อาจารย์
ภาควิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวราวุธ พยัคฆพงษ์
ผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบันกศน. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และนายเพียร แสวงบุญ ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และนางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน
กศน. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่ ได้ให้ความกรุ ณ าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจ ัย
ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ นายบุ ญ ทัน ฉลวยศรี ประธานกรรมการสถานศึ ก ษา สถาบัน กศน.
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ นายประยงค์ โคกแดง อดี ตผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สานัก งาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผูอ้ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นายทรงเดช โคตรสิน รองผูอ้ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครู สถาบัน กศน.
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที่ ได้ให้ค าแนะน าและอานวยความสะดวกในการทาวิจ ัยด้ว ยดี และ
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร กศน.อาเภอในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทย สปป.
ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม ที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับการทดลองนาร่ อง เพื่อ
พัฒนาเครื่ องมือวิจยั และขอขอบคุณผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น ที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์จากการดาเนินการครั้งนี้ ผูร้ ายงานขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา
มารดาและครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่ สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้งั ปวงแก่ผรู้ ายงาน
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
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สารบัญ
บทคัดย่อ
คานิยม
ประกาศคุณูปการ
สารบัญ

หน้ า
ก
ข
ค
ง

บทที่ 1 บทนา
ภูมิหลัง
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ความสาคัญของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
สมมติฐานของการวิจยั

1
1
4
5
5
7
9
10

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2559)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

11
11
13
28
37
41
53
60
64

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
วิธีดาเนินการสารวจข้อมูลพื้นฐานการสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

75
75
76
77
87
92

ง

สารบัญ (ต่อ)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ในยุค ปั จ จุ บัน นี้ มี ข ้อมูล ข่ าวสารวิท ยาการใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ นอยู่ต ลอดเวลา สังคมโลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การติดต่อสื่อสารทาได้สะดวกมากกว่าสมัยก่อนมีการเดินทางของข้อมูลที่
รวดเร็ วฉับไว ภาษาจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่อสารของมนุษย์มาเป็ นระยะเวลานานผูท้ ี่รู้ภาษาและ
ใช้ภาษาในการสื่ อสารได้ดีจะได้เปรี ยบในการสื่อสาร หากมีความรู้ในหลายภาษาก็จะทาให้ได้เปรี ยบ
ในการติดต่อสื่ อสารมากขึ้นเพื่อรับรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และ
การพัฒนาตนเองเพื่อการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ
สอดรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 จึงส่ งผลให้เกิด การ
แข่งขันที่สูงตามมาด้วย นอกจากนั้นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจะเริ่ มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อมี ก ารพัฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ งเชื่ อมโยงระหว่างภูมิ ภ าคโดยมี ไทยตั้งอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ ที่ช่วยสนับสนุ นให้ไทยมีบทบาทในการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบนั
ประเทศไทยได้ทาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน/4/ประเทศ/ได้แก่/มาเลเซีย เมียนมาร์ /ลาว/และ
กัมพูชา ซึ่งช่องทางค้าขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 89 จุ ด (รวมจุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชัว่ คราว และจุดผ่อนปรน) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ.
2554 : 15)
ดังนั้น ประเทศไทยจาเป็ นต้องมีก ารสร้างความพร้ อมและความเข้มแข็งในทุ ก ๆ ด้าน เพื่ อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประเทศไทยจ าเป็ นต้อง
ตระหนักและรั บ รู้ ถึ งการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตอัน ใกล้ การสื่ อ สารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
ประชาชนในประเทศ โดยเน้นให้ความสาคัญทั้งหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หน่ วยงาน
การศึกษา ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป ภาษาจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารของ
มนุษย์มาเป็ นระยะเวลานาน ผูท้ ี่รู้ภาษาและใช้ภาษาในการสื่ อสารได้ดีจะได้เปรี ยบด้านการสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ปัจจุ บนั และอนาคต ทั้งด้านประชากร การเมือง การ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ
ภู มิ ภาคเอเชี ย ระดับ ภู มิ ภ าค และระดับ โลก จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งจัด การเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อให้
กลุ่มเป้ าหมายประชาชนได้รับการเรี ยนรู้ ที่สอดรั บกับการเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาทักษะชี วิต และการพัฒนาสังคมและชุ มชนโดยเน้นกระบวนการคิ ดแก้ปัญหาในชี วิตประจาวัน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
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และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ย
พุทธศักราช 2551ได้กาหนดจุดมุ่งหมายสาคัญในการพัฒนาคนไทยมีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพมี
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุขอันจะ
นาพาประเทศก้าวไปบนทิศทางเดียวกันอย่างมัน่ คง สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรื อ สานักงาน กศน. จึ งได้ก าหนดจุด เน้น การด าเนิ น งานเพื่ อลดความเหลื่อมล้ า สร้ าง
โอกาส และยกระดับคุณ ภาพการศึกษามาโดยตลอดนับ 10 ปี ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนา “คน” ทุกช่วงอายุ ที่ส่งเสริ มสนับสนุ นการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึก ษาทางเลือกและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่ อเนื่ อง และการส่ งเสริ มการรู้ หนังสื อให้ก ับ
ประชาชนทุ กช่ วงอายุ เพื่อคนไทยได้รับการศึกษาตลอดชี วิต และการศึกษาอาชี พเพื่ อการมีงานท าที่ มี
คุณภาพได้ทุกที่ ทุ กเวลา อย่างทัว่ ถึงและเท่าเที ยมกันเพื่อให้เกิ ดสังคมฐานความรู้ การมีอาชี พและการมี
ความสามารถเชิงการแข่ งขันในประชาคมอาเซี ยนได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับที่ กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเรี ยนรู้ดา้ นภาษา ที่สามารถนามาใช้ในการประกอบอาชี พสามารถสร้าง
รายได้ที่ ม ั่งคั่ง และมัน่ คง เพื่ อให้ ส ามารถก้าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลกได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากหลักการจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ หลักผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ต ้อ งส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และ
เต็มศัก ยภาพ/ค านึ งถึงความแตกต่ างระหว่างบุค คล/และพัฒนาการทางเสมอ/เน้น ให้ค วามสาคัญ ทั้ง
ความรู้และคุณ ธรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 20) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของหลักสู ตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การศึกษา
ตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ประกอบกับผูร้ ายงานได้ดาเนิ นการสารวจความต้องการ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารเพื่อการค้าในพื้นที่
การค้าชายแดนกับประชาชนในเขตพื้นที่การค้าชายแดนไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประชาชน
ในเขตพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมาต้องการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาชีพ และช่ องทางการค้าขาย ตามลาดับ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ที่อยู่พ้ืน ที่การค้าชายแดนมีอาชี พ
ทานา และค้าขายเป็ นหลัก ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีค วามต้องการที่ จะเข้าร่ วมกิจ กรรมในลัก ษณะการเรี ยนรู้
วิชาชี พระยะสั้นเพราะส่ วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว และไม่มีเวลาในการเรี ยนในลักษณะอื่ น
เนื่ องจากการมี ภาระในการประกอบอาชีพ และภาระต่ อครอบครัว สอดคล้องกับสถานศึกษาที่ เป็ นพื้น ที่
การค้าชายแดนไทยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้วิเคราะห์ผเู้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า
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ปัญหาทัว่ ไปของผูเ้ รี ยนคือการสื่อสารภาษาเวียดนามเพื่อการค้าขาย รวมทั้งความรู้ และหลักการทัว่ ไป
ที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน เนื่องจากผูเ้ รี ยนเห็นว่าหากผูเ้ รี ยนมีทกั ษะความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน
และมีทกั ษะการสื่ อสารภาษาเวียดนามจะสามารถทาให้ผเู้ รี ยนค้าขายได้มากขึ้นมีรายได้ดีข้ ึนซึ่งถือเป็ น
การต่อยอดอาชีพค้าขายของตนเองในการสร้างฐานลูกค้าเวียดนามได้มากขึ้น ทั้งนี้การสื่อสารภาษาลาว
นั้น ไม่มีปัญ หาเท่ าไรนัก เนื่ องจากภาษาถิ่น (ภาษาอีสาน) มีความละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาลาว ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้ดีอยูแ่ ล้ว และสถานศึกษาเองยังไม่มีสื่อสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียน
เรี ยนวิชาชี พระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนในกลุ่มนี้ สอดคล้องกับข้อมูลจากผลการ
รายงานประเมินตนเอง ในปี งบประมาณ 2558 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ 3.5 คุ ณภาพสื่ อที่ เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ ของ
ผูเ้ รี ยน และผูร้ ั บบริ การของ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อยู่ในระดับคุ ณ ภาพที่ ต อ้ งปรับ ปรุ ง
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะพัฒนาสื่ อนวัตกรรม ในการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ การค้าชายแดนไทยกับ
เวียดนาม ในกิจ กรรมการศึก ษาต่อเนื่ องรู ปแบบชั้น เรี ยนวิชาชีพ (ชั้น เรี ยนระยะสั้น )โดยเน้น การฝึ ก
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง เพื่อให้ผเู้ รี ยนไม่รู้สึกประหม่าเขิ นอายและมีความมัน่ ใจที่จะสื่ อสารได้ ดังที่ เอลลิส
และจอห์น สัน/(Ellis;/Johnson./1944/:/39)/กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพัน ธ์/ ฝึ กให้ผเู้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
กับการพูดในสถานการณ์จริ ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการพูดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญตา ทองใบ/
(2553 : 56) ที่ ได้พ ัฒ นาชุ ดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลนสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา/ปี ที่ 1 โรงเรี ยน
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุ สรณ์ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์และความ
ตระหนักต่อการอนุ รักษ์ป่าชายเลน ของนักเรี ยนหลังใช้ชุดการเรี ยนเรื่ อง ป่ าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ ผูร้ ายงานในการพัฒนาชุ ด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยกลุ่มเป้ าหมายคือนัก ศึกษา
การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการขยาย
อาชี พ/(อช/31001)ในภาคเรี ยนที่ /2/ปี การศึกษา/2559/ที่ผ่านมานั้นได้ขอ้ สรุ ป/คือ/ชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง
เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 84.00/84.70 ซึ่งสูงเกณฑ์
80/80 ที่ ก าหนดไว้ และนักศึกษาที่ เรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย กัมพูชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน/อย่างมีนยั สาคัญที่สถิติ .01 ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาสื่ อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ทุกหนทุกแห่ งได้ ไม่จากัดสถานที่ อายุ กลุ่ม รู ปแบบ หรื อกิจกรรม ซึ่ง
นับได้ว่าเป็ นแรงจูงใจให้ผรู้ ายงานได้พฒั นางานดังกล่าว และสอดคล้องกับภารกิจ ของ สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีหน้าที่ 1) จัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่ อง ให้สอดคล้องกับความ
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จาเป็ น ความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย และประชาชนในภูมิภาค 2) วิจยั และพัฒนา กศน. ที่สอดคล้องกับบริ บท
ของภาค/3)/ส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง
การศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 4)/บริ การสื่อ แหล่งเรี ยนรู้ ทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่สงั คม/และ/5)/งานอื่น/ๆ/
ที่ ได้รั บมอบหมายโดยรับ ผิด ชอบพื้น ที่ บริ ก าร/20/จังหวัด /จากการที่ ผรู้ ายงานได้รับรางวัล คื อ รางวัล
ระดับประเทศ ข้าราชการครู ดีเด่ น “ด้ ำนกำรจัดกำรศึ กษำตำมอัธยำศัย” รำงวัลคนดีศักดิ์ศรี แห่ ง สป. และ
รำงวัลข้ ำรำชกำรครูดีเด่ น “ด้ ำนเตรียมควำมพร้ อมเข้ ำสู่ ประชำคมอำเซียน” ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวผูว้ ิจยั จึง
ได้พฒั นา “ชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซียน” เพื่อพัฒนางาน เพื่อให้ผลู้ งทะเบียนเรี ยนในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง และเพื่อพัฒนาอาชี พ
ในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ในลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น จานวน 36 ชัว่ โมง ในพื้นที่การค้าชายแดนไทย
กับเวียดนามได้พฒั นาทักษะเกี่ยวกับ ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
และพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การสื่ อสารและการ
สนทนาในการซื้อขายสินค้า เป็ นต้น ได้พฒั นาอาชีพเพื่อการทามาหากินซึ่งเป็ นการพัฒนางานต่อเนื่อง
ให้มีสื่อที่มีคุณภาพ และสามารถบริ การประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้ าหมายที่อยู่ในพื้นที่การค้าชายแดนใน
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ อีก ทั้งยังส่ งผลให้ สถาบัน พัฒนาการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีสื่อนวัตกรรมที่ สามารถให้บริ การสถานศึกษาที่เป็ นพื้น ที่การค้า
ชายแดนไทยในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีค วามมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ที่พฒั นาแล้วไปใช้กบั ประชาชน และนักศึกษา กศน.
ในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม ให้ครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 7 จังหวัด
โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อพัฒ นาชุ ด การเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน/ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่ อนและหลังเรี ยน/ด้ว ยชุด การเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อศึก ษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่ อชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน/ตามเกณฑ์ร้อยละ 80
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4. เพื่ อศึ ก ษาการน าความรู้ ไปใช้ในการด ารงชี วิ ต ของผูเ้ รี ย นหลังเรี ยนด้ว ยชุ ด การเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน

ควำมสำคัญของกำรวิจยั
จากผลการวิจ ัยครั้ งนี้ ทาให้ได้ชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่ อให้ก ลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น มีก ารพัฒนา
ทักษะอาชีพนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และนาไปใช้ในสถานการณ์จริ งในชีวิตประจาวันได้ พร้อมทั้งเป็ น
แนวทางในการส่งเสริ มให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่ได้ต่อการใช้ในชีวิตจริ ง เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ น
ผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้นเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ หรื อการต่อยอดอาชีพเดิมให้พฒั นา โดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็ นของกลุ่มเป้ าหมาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความรู้ซ่ ึงมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้/ดังนี้
1. ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัด กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง/เพื่อ
พัฒนาการสื่อสารด้านภาษา เพื่ออาชีพค้าขายในพื้นที่ชายแดนไทยกับเวียดนาม เพื่อการทามาหากิน และ
การต่อยอดอาชีพเดิมให้พฒั นาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ได้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นเรี ยนวิชาชีพในลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้สาหรับครู หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขอบเขตของกำรวิจยั
ประชำกร
การวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ก ารค้าชายแดนไทยกับ เวียดนามที่ เป็ นพื้ น ที่ ที่ อยู่ใน
จังหวัดชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว หรื อกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนามที่ร่วมวิจยั จานวน
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด หนองคาย จังหวัด บึ งกาฬ จังหวัด นครพนม จังหวัด มุก ดาหาร จังหวัด เลย
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ จานวน 2,350 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้นในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้น
เรี ยนระยะสั้น หลักสูตร 36 ชัว่ โมง ของสถานศึกษา กศน. ปี การศึกษา 2559 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
พรมแดนติดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม มีจานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย จังหวัด บึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี และ
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จังหวัดสุ ริ นทร์ โดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้งสิ้ น 224 คน ประกอบด้วย
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จานวน 30 คน
2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จานวน
30 คน 3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 28 คน 4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 25 คน 5) ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอท่ าลี่ จังหวัด
เลย จ านวน 60 คน 6) ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัยอาเภอสิ ริ นธร จัง หวัด
อุบลราชธานี จานวน 25 คน และ 7) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จานวน 26 คน
ระยะเวลำ
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการวิจยั ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
เนือ้ หำ
เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรู้ ทวั่ ไปการค้าชายแดน การเลือก
อาชี พในการประกอบธุ รกิ จ การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชี พ การสร้างความตระหนักกับการ
ใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้ อขาย (ภาษาเวียดนาม) โดยฝึ กทัก ษะด้านการพัฒ นาอาชี พ และ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชี พ การใช้ศพั ท์ สานวน และประโยคพื้นฐาน เพื่อการค้าใน
ชายแดนไทย - เวียดนาม/สาหรับการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดยแบ่งเนื้อหาเป็ น 5 หน่วยการเรี ยน ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หน่วยที่ 5 การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน

7

ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2) ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน
3) การนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิต

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. ผูเ้ รี ยน หมายถึง ผูท้ ี่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้น ในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ หลักสูตร
36 ชั่วโมง ปี การศึก ษา 2559 ของศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมื องบึ งกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ศูน ย์ก ารศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุก ดาหาร จังหวัด มุก ดาหาร ศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง หมายถึ ง สื่ อผสมเรื่ องการสื่ อ สารการประกอบอาชี พ การค้า
ชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เป็ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ วี ดิ ทัศ น์ ซึ่ งมี ส าระส าคัญ ประกอบด้ว ย
1) รายละเอียดชุดการเรี ยน คาอธิบายชุดการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ ขอบข่ายเนื้ อหา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
การวัดและประเมิ น ผล 2) ค าแนะน าการใช้ชุ ดการเรี ยน 3) แนวคิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบข่ ายเนื้ อหา
แบบทดสอบ โดยครอบคลุมเนื้ อหาประกอบด้ว ย 5 หน่ วยการเรี ยน 1) ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
2) การเลือกอาชีพในการประกอบธุ รกิ จ 3) การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชี พ 4) การสร้ างความ
ตระหนั กกับการใช้งานสื่ อสั งคมออนไลน์ และพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้วยการกระท าความผิ ดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 5) การสื่อสารและการสนทนาในการซื้อขายสินค้า
3. ประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง หมายถึง คุณภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดได้จากผล บรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีความหมาย ดังนี้
80 ตัวแรก (E1) คื อ คะแนนการทากิจ กรรมระหว่างเรี ยนในแต่ ละหน่ วยการเรี ยน เรื่ องการ
สื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยน าคะแนนการท ากิ จ กรรมทุ ก
กิจกรรมของผูเ้ รี ยนทุกคน แล้วนาคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ ย แล้วเทียบส่ วนร้อยเพื่อหาค่ าร้อยละ
แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 80

8

80 ตัว หลัง (E2) คื อ คะแนนจากการประเมิ นหลังเรี ยน โดยให้ผเู้ รี ยนทั้งหมดทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แล้วนาคะแนนของผูเ้ รี ยนทั้งหมดรวมกันและหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบส่ วน
ร้อยเพื่อหาค่าร้อยละ แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งกาหนดไว้ที่ 80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถทางสติ ปัญญาในการเรี ยนรู้ เรื่ องการสื่ อสาร
การประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยนซึ่ งวัด ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนเป็ นแบบเลือกตอบจานวน 20 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น
5. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาในการเรี ยนรู้ เรื่ องการสื่ อ สาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซีย น ซึ่ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน เป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น
6. การน าความรู้ ไปใช้ในการด ารงชี วิต หมายถึง ลัก ษณะการที่ ผเู้ รี ยนสามารถน าความรู้
หลังจากที่เรี ยนรู้ เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
7. พื้นที่การค้าชายแดนไทย หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ผ่านแดนไปประเทศเวียดนาม จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
สุรินทร์
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กรอบแนวคิดในกำรทำวิจยั
ตอนที่ 1 การสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน

เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง

นาผลการสารวจและการศึกษา
เอกสารงานวิจยั ไปพัฒนา
ชุดการเรี ยน

ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดการเรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หน่วยการเรี ยน ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หน่วยที่ 5 การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 3 การนาชุดการเรี ยน
ไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแปรอิสระ
การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวแปรตำม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2) ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน
3) การนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิต

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐำนของกำรวิจยั
1. ผูเ้ รี ยนหลักสูตรระยะสั้นด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนหลักสูตรระยะสั้นมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนในระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2559)
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3. เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2559)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุ ดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการเรี ยนรู้อย่างต่ อเนื่ อง
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต/ทั้งด้านประชากร/การเมือง
การปกครอง/สังคม/เศรษฐกิ จ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่ อมโยงสังคม
เศรษฐกิ จภูมิภาคเอเชี ยระดับภูมิภาค และระดับโลก จึ งจ าเป็ นที่ จะต้องจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมายประชาชนได้รับการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนา
อาชีพ/การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งจาเป็ นต้องใช้วิธีการและรู ปแบบที่
หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเน้นกระบวนการคิด
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต ประจาวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็ น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง/
พุทธศักราช 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย สานักงาน กศน.ได้กาหนดนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
การจัดการศึกษาต่อเนื่ องมีเป้ าหมายเพื่อให้ประชาชนได้พฒั นาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ มีการใช้ความรู้จากภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทกั ษะชีวิต
ที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนให้พ่ ึงตนเองได้ ตามหลัก ปรั ชญาคิ ดเป็ นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
รูปแบบการจัด
การจัด การศึก ษาต่ อเนื่ องประกอบไปด้วยกิ จกรรม/การจัด การศึก ษาเพื่ อพัฒนาอาชี พ
การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิต /และการศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาสั งคมและชุ ม ชนโดยมี วิ ธี ก ารจัด
2 รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบกลุ่มสนใจ เป็ นการจัดการศึกษาหลักสู ตร/ไม่เกิน 30/ชัว่ โมง/โดยมีผเู้ รี ยน
จานวนกลุ่มละ 6 คนขึ้นไป
2. รู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ เป็ นการจัดการศึกษาหลักสูตร/31/ชัว่ โมงขึ้นไป/โดยมีผเู้ รี ยน
จานวนกลุ่มละ/11/คนขึ้นไป/แบ่งเป็ น/2/ลักษณะ/คือ
2.1 ชั้นเรี ยนระยะสั้น เป็ นการจัดหลักสูตรตั้งแต่ 31 - 100 ชัว่ โมง
2.2 ชั้นเรี ยนระยะยาว เป็ นการจัดหลักสูตร/100/ชัว่ โมงขึ้นไป
ลักษณะการจัด
การจัดการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษาสามารถจัดได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. สถานศึกษา กศน. เป็ นผูจ้ ดั
2. สถานศึกษา กศน. ร่ วมจัดกับภาคีเครื อข่ายโดยให้สถานศึกษาประสานการดาเนินงาน
ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
3. ภาคีเครื อข่ายเป็ นผูจ้ ดั สถานศึกษา/กศน./ส่งเสริ มสนับสนุนให้เครื อข่ายเป็ นผูจ้ ดั /โดยมี
การจัดทาข้อตกลงร่ วมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าการศึกษาต่อเนื่ องเป็ นการศึกษาที่จดั ขึ้นเพื่อเสริ ม
เติมเต็ม และพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน/โดยไม่แบ่งเป็ นระดับชั้น/โดยจัดในรู ปแบบของกลุ่มสนใจ
และชั้นเรี ยนวิชาชีพที่สถานศึกษา กศน.และภาคีเครื อข่าย เป็ นผูจ้ ดั หรื อร่ วมกันจัด เพื่อส่งเสริ มให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีความรู้และความสามารถในด้านทักษะในการประกอบอาชีพ
และทักษะชีวิตที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมได้
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีองค์ประกอบสาคัญในการนาสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และใช้
พิจารณาในการประกอบการพัฒนา ได้แก่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/องค์ประกอบชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นักค้นคว้าวิจยั ได้ให้ความหมายชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไว้ ดังนี้
วิภ าภรณ์ เตโชชัยวุฒิ (2533 :/17-18) ได้ก ล่าวถึงชุด การเรี ยนว่า ชุ ด การเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุด/โดยพึ่งครู น้อย
ที่สุด ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้อย่างตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
พึ่งพาตนเองในการศึกษาความรู้
ภุชงค์ อังคปรี ชาเศรษฐ์ (2534 :/51)/กล่าวว่า/ชุ ดการสอน/หมายถึง/รู ปแบบของการ
สื่อสารระหว่างครู และผูเ้ รี ยน อันมีการกาหนดจุด หมายที่แน่ ชดั กาหนดเนื้อหา/วัสดุ /และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งของครู และผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรองกาญจน์ อรุ ณรัตน์ (2536 : 265)/ให้ความหมายของชุดการเรี ยนว่า หมายถึง ชุดของ
โปรแกรมสื่อประสมมีการนาวิธีการจัดระบบมาใช้ในการนาเสนอเนื้ อหา/และจัดกิจกรรมการเรี ยน
เพื่อ ให้ผเู้ รี ยนได้ศึก ษาด้ว ยตนเองตามความสามารถ อัต ราในการเรี ยน และรู ป แบบการเรี ย น
(Learning Style)/ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เชษฐา บุ ญชวลิต/(2540 :/4)/ให้ความหมายว่าเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนสาเร็ จรู ปที่ ผเู้ รี ยน
สามารถศึ ก ษาได้ด ้ว ยตนเอง/โดยสื่ อ มีค วามสมบูรณ์ /ดังมี รายละเอีย ดของเนื้ อหา/ความรู้ และ
ขั้นตอนการเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ/มีภาพประกอบ/มีชุดฝึ กปฏิบตั ิ/โดยผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาและ
ปฏิบัติ ต ามค าแนะน า ทากิ จ กรรมต่ าง ๆ ตามที่ ชุด การเรี ยนก าหนด เพื่ อให้ผเู้ รี ย นมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
จากที่ ก ล่าวมา สามารถสรุ ปได้ว่า ความหมายของชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง ตามที่
นัก การศึกษาผูใ้ หญ่ ก ล่าวไว้ว่า เป็ นการประยุก ต์การใช้สื่อต่ าง ๆ ผลิตเป็ นชุด การเรี ยนสาเร็ จรู ป
มีข้ นั ตอนชัดเจน ประกอบด้วยเนื้ อหาตรงตามความต้องการเรี ยนรู้ ตรงตามจุดมุ่งหมาย และเกิ ด
ประสิ ทธิภาพตามกาหนด สามารถนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สามารถ
เรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
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2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักวิจยั ได้กล่าวถึงการประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู้กบั
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
เบอร์แมน กล่าวถึง การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองว่า 1) ไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นในห้องเรี ยนเสมอไป
2) อาจเกิดได้หลายวิธี 3) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจะเป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยความตั้งใจของผูเ้ รี ยนมีความ
ปรารถนาจะรู้ ในเรื่ อ งนั้น ผูเ้ รี ย นจึ งคิ ด หาวิธีก ารเรี ย นด้ว ยวิธีก ารต่ าง ๆ และมี ก ารประเมิ น ผล
(Burman. 1969 : 61)
คาดาร์ กล่าวถึง การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไว้ ดังนี้ 1) การเรี ยนตามเอกัตภาพ 2) ขึ้นอยูก่ บั
ความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของตนเอง 3) ครู เป็ นผูว้ ินิจฉัยวางเงื่อนไขเร้ าความสนใจ
และให้ค วามสะดวกสบาย 4) นัก เรี ยนให้ค วามคิ ด อิสระเลือกตัดสิ น ใจและยอมรั บ 5) นัก เรี ยน
ตอบสนองการเรี ยนด้วยตนเอง 6) ชุ ดการเรี ยนต้องเปิ ดเผย ส่ งเสริ มความคิด สร้างสรรค์ (กรแก้ว
อัจนวัจน์. 2537 : Cedar. 1973)
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2526 : 199) กล่าวถึง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยน
ไว้ด ังนี้ 1) ทฤษฎี เกี่ ย วข้องกับความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล ชุ ด การเรี ยนเป็ นสื่ อ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ชุดการเรี ยนที่ จ ัดทาขึ้ น เพื่อสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ทฤษฎีที่ว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงนามาใช้เป็ นทฤษฎีพ้นื ฐานในการจัดทาและการใช้
ชุดการสอน 2) หลักการเกี่ยวกับสื่ อประสม ชุดการเรี ยนเป็ นสื่ อประสม ซึ่งหมายถึงการใช้สื่อหลายอย่าง
ที่เสริ มซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม 3) ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ชุดการเรี ยนเป็ นสื่ อการเรี ยนที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้มี
ส่ ว นร่ วมในการเรี ยนอย่ า งแข็ ง ขัน และได้ รั บ ข้อ มู ล ย้อ นกลับ อย่ า งฉั บ พลัน อี ก ทั้ งได้รั บ
ประสบการณ์แห่งความสาเร็ จ หรื อการเสริ มแรงมีการเรี ยนเป็ นขั้น ๆ ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
ดังนั้น ชุดการเรี ยนจึงจัดทาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีการเรี ยนรู้ 4) หลักการวิเคราะห์ระบบ ชุดการเรี ยน
จึงจัดทาขึ้นโดยอาศัยวิธีวิเคราะห์ระบบ มีการทดลองสอน ปรับปรุ ง แก้ไข จนเป็ นที่เชื่อถือได้ จึง
นาออกใช้และเผยแพร่ กิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนได้อาศัยวิธีระบบเป็ นหลัก
ทั้งสิ้น เพื่อให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นดาเนินไปได้อย่างสัมพันธ์กนั ทุกขั้นตอน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/ได้แก่
ทฤษฎีของเบอร์ แมน คาดาร์ เป็ นแนวทางกาหนดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เน้นการเรี ยนมีความหลากหลายวิธี
ผูเ้ รี ยนต้องตั้งใจ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วย การพัฒนาสื่ อประสมเพื่อให้เกิด
เรี ยนรู้ที่ดี สร้างทักษะประสบการณ์ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2.2 องค์ประกอบของชุดการเรียน
การสร้ างชุ ด การเรี ยนนั้ นผูส้ ร้ างจะต้อ งศึ ก ษาองค์ป ระกอบของชุ ด การเรี ย นว่ า
มีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง/เพื่อจะได้นามากาหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยนที่จะสร้างขึ้ น
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 71) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดการเรี ยนว่า สามารถ
จาแนกได้ 4 ส่วน คือ
1. คู่มือ เป็ นคู่มือสาหรับนักเรี ยน ภายในจะมีคาชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดการเรี ยนอย่าง
ละเอียด อาจทาเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคาสัง่ หรื อคาแนะนาจะเป็ นส่วนที่บอกให้นกั เรี ยนดาเนินการเรี ยนหรื อประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย คาอธิบายเรื่ องที่จะศึกษาคาสัง่ ให้ผเู้ รี ยน
ดาเนินกิจกรรม และสรุ ปการเรี ยน บัตรนี้นิยมใช้กระดาษแข็งตัดเป็ นบัตรขนาด 6 x 8 นิ้ว
3. เนื้อหาสาระและสื่ อ จะบรรจุไว้ในรู ปของสื่ อการสอนต่างๆ อาจจะประกอบด้วย
บทเรี ยนโปรแกรม สไลด์ แผ่นภาพ หุ่ นจาลอง ฯลฯ นักเรี ยนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ที่บรรจุ
อยูใ่ นชุดการเรี ยนตามบัตรคาสัง่ ที่กาหนดไว้
4./แบบประเมิน ผล/นักเรี ยนจะทาการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ของตนเองก่ อนและ
หลังเรี ยน/แบบประเมินผลอาจเป็ นแบบฝึ กหัดให้เติมคาลงในช่องว่าง เลือกคาตอบที่ถูกจับคู่ ดูผล
จากการทดลองหรื อทากิจกรรม
บุญชม ศรี สะอาด (2537 :/95 – 6)/ได้กล่าวว่า/ชุดการเรี ยนการสอน/จะมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1. คู่มือการใช้ชุด การเรี ยน/เป็ นคู่มือที่ จ ัด ทาขึ้ น เพื่อ ให้ผใู้ ช้ชุด การเรี ยนการสอน
ศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอนสิ่งที่ครู ตอ้ ง
เตรี ยมก่อนสอน/บทบาทของผูเ้ รี ยน/การจัดชั้นเรี ยน/(ในกรณี ของชุดการสอนที่มุ่งใช้กบั กลุ่มย่อย
เช่น ในศูนย์การเรี ยน)
2./บัต รงาน/เป็ นบัต รที่ มีค าสั่งว่าจะให้ผเู้ รี ย นปฏิบัติ อะไรบ้าง/โดยระบุ กิ จ กรรม
ตามลาดับขั้นตอนของการเรี ยน
3./แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน/เป็ นแบบทดสอบที่ใช้สาหรับตรวจว่า
หลังการเรี ยนชุดการเรี ยนการสอนจบแล้ว ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยน
ที่กาหนดไว้หรื อไม่
4. สื่ อการเรี ยนต่าง ๆ เป็ นสื่ อสาหรับผูเ้ รี ยนได้ศึก ษา มีหลายชนิ ดประกอบกัน อาจ
เป็ นประเภทสิ่ งพิมพ์/เช่ น /บทความเนื้ อหาเฉพาะเรื่ อง/จุ ลสาร/บทเรี ยนโปรแกรมหรื อประเภท
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โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รู ปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ เทปบันทึกเสี ยง ฟิ ล์ม สคริ ปต์ สไลด์ ขนาด 2 x 2 นิ้ ว
ของจริ ง เป็ นต้น
ดวน (Duane. 1973 : 169) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบพื้นฐานของชุดการเรี ยนไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มเจตคติ
5. มีเครื่ องมือวัดผลก่อนการเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ควรประกอบด้วย ชื่อหน่ วยหรื อชื่อบทเรี ยน จุดมุ่งหมาย เนื้อหาในการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนและ
สื่ อ การสอน/การประเมิ น ผลก่ อ นและหลังเรี ยนโดยในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้ร ายงานได้ก าหนด
องค์ประกอบชุด การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ดังนี้ รายละเอี ยดชุด การเรี ยนรู้ ผังความคิด ชุด การเรี ยนรู้
โครงสร้างชุดการเรี ยนรู้/คาแนะนาการใช้ชุดการเรี ยน/เนื้อหาวิชา/และแบบทดสอบ
2.3 วัตถุประสงค์ในการสร้ างชุดการเรียน
สมหญิง กลัน่ ศิริ (2523 : 59) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ใช้สอนเนื้อหา บทเรี ยนตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ
2. เพื่อเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกในการสอนของครู
3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู /เนื่องจากนักเรี ยนสามารถเรี ยนชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
หรื ออาศัยความช่วยเหลือจากครู เพียงเล็กน้อย ทาให้ครู คนหนึ่งสอนนักเรี ยนได้จานวนมากขึ้น
4. เพื่อช่วยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ/เพราะชุดการเรี ยนสามารถ
นาไปใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้ างชุ ดการเรี ยนเป็ นเครื่ องอานวยความ
สะดวกในการสอนและนาไปปรับปรุ งวิธีสอนของครู เพื่อให้ ผูเ้ รี ยน/เรี ยนตามความสามารถของ
ตนเอง เป็ นการฝึ กความรับผิดชอบและระเบียบวินยั ในตนเองของผูเ้ รี ยนด้วย
2.4 ลักษณะของชุดการเรียนทีด่ ี
นักการศึกษาได้ให้แนวความคิดในการสร้างชุดการเรี ยนที่ดีไว้ ดังนี้
นิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2519 : 67 – 68) ได้กล่าวถึ ง ลักษณะของชุ ดการเรี ยนที่ ดี ว่า ควรมีลกั ษณะ
ดังนี้
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1. เป็ นชุดการเรี ยนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้งั ไว้มากที่สุด
2. เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
3. สื่อที่ใช้สามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
4. มีคาแนะนาและวิธีการใช้อย่างละเอียด/ง่ายต่อการใช้
5. มีวสั ดุ อุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนทั้งหมดที่กาหนดไว้ในบทเรี ยนอย่างครบถ้วน
6. มีแบบทดสอบและปรับปรุ งให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
7. มีความคงทนต่อการเก็บและการหยิบใช้
สมิ ท /(Smith/1973 :/25 - 26)/ได้ ใ ห้ ค วามคิ ด ว่ า ชุ ดการเรี ยน ที่ ดี น้ ั นจะต้ อ งจั ด ห า
สิ่งอานวยความสะดวกและวิธีการต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้การเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย เช่น
1. ใช้สื่อหลาย/ๆ/อย่างเพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน
2. หาวิธีการหลายรู ปแบบโดยมีจุดประสงค์และกระบวนการหลายอย่าง
3. ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็ นขั้นตอนตามลาดับความยากง่าย
4. ควรมีกิจกรรมหลายอย่างให้ผเู้ รี ยนได้เลือกและให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่าชุดการเรี ยนที่ดีน่าจะช่วยส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนได้
2.5 ขั้นตอนในการสร้ างชุดการเรียน
การสร้างชุดการเรี ยน สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525: 45) ได้ให้แนวคิดในการสร้างชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
กาหนดหมวดหมู่ เนื้อหา และประสบการณ์ อาจจะกาหนดเป็ นหมวดวิชา หรื อบูรณาการเป็ น
1. แบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการสอนแบ่งเนื้อหาวิชาออกมาเป็ นหน่วยโดยประมาณเนื้อหาวิชา
ที่จะให้ครู สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกั เรี ยนได้ใน/1/ครั้ง/หรื อ/1/สัปดาห์
3. กาหนดหัวเรื่ องผูส้ อนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรจะมีประสบการณ์
เป็ นกี่หวั ข้อเรื่ อง
4. กาหนดความคิดรวบยอดและหลักการ จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อแนวคิ ด
สาระและหลักเกณฑ์สาคัญไว้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเนื้อหา
5. กาหนดวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่ องเป็ นจุดประสงค์ทวั่ ไปก่อน และ
เปลี่ยนเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตอ้ งมีเงื่อนไขและเกณฑ์พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
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6. กาหนดกิจกรรมการเรี ยน โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็ น
แนวทางในการเลือกและการผลิตสื่ อการสอน กิจกรรมการเรี ยน หมายถึง กิจกรรมอย่างที่ผเู้ รี ยน
ปฏิบตั ิ เช่น การอ่านบัตรคาสั่ง การตอบคาถาม การเขียนภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่น
เกมส์ เป็ นต้น
7. กาหนดแบบประเมินผล โดยต้องออกแบบการประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผสู้ อนทราบว่า หลังจากผ่านกิจกรรมมาเรี ยบร้อย
แล้ว ผูเ้ รี ยนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ หรื อไม่
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน/วัสดุอุปกรณ์/และวิธีการที่ครู ใช้ถือเป็ นสื่อการสอนทั้งสิ้ น
เมื่อผลิตสื่ อ สอนของแต่ ละหัวข้อเรื่ องแล้วก็จดั สื่ อการสอนเหล่านั้น ไว้เป็ นหมวดหมู่ในกล่องที่
เตรี ยมไว้ก่อนนาไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรี ยกว่า ชุดการสอน
9. หาประสิทธิภาพชุดการสอน/เพื่อเป็ นการประกันว่าชุดการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพ ในการเรี ยนการสอนผูส้ ร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ข้ ึนล่วงหน้าโดยคานึ งถึงหลักการ
ที่ว่าการเรี ยนรู้เป็ นการช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
10. การใช้ชุดการเรี ยนการสอนที่ ได้ปรับปรุ งและมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถ
นาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดการเรี ยนการสอน และระดับการศึกษา โดยมีข้นั ตอนดังนี้
ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน/เพื่อพิจารณาพื้น ความรู้ เต็มของผูเ้ รี ย น/ขั้น นาเข้าสู่ บทเรี ย น
ขั้น ประกอบกิ จ กรรมการเรี ยน/(ขั้น การเรี ยนการสอน)/ขั้น สรุ ปผลการเรี ยนการสอน/เพื่อสรุ ป
ความคิด รวบยอดและหลัก การที่ สาคัญ /ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน/เพื่อดูพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ที่
เปลี่ยนไป
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน ได้ให้แนวทางในการสร้างสื่ อขึ้นมาใหม่เป็ นกระบวนการ
ที่ตอ้ งใช้เวลา ดาเนินการได้ตามความพร้อมและความเหมาะสมตามขั้นตอน ดังนี้ สารวจปัญหาและ
ความต้องการของสังคม และจัดลาดับความสาคัญ ศึกษา และกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์
จุดประสงค์และขอบเขตเนื้อหาของสื่อ กาหนดรู ปแบบสื่ อ สร้างสื่ อตามรู ปแบบที่กาหนด นาสื่อไป
ทดลอง/วิเคราะห์ ผล/ปรั บ ปรุ งแก้ไข/น าสื่ อไปใช้ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย/ติ ด ตาม/และประเมิ น ผล
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน.2546 : 4)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 : 495) เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการเรี ยนไว้
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา/ได้แก่/การกาหนดหน่วย/หัวเรื่ อง/และมโนมติ ขั้นที่ 2 การวางแผน
ไว้ล่วงหน้าเป็ นการก าหนดรายละเอียด/ขั้นที่ /3/ผลิต สื่ อการเรี ยน/เป็ นการผลิตสื่ อประเภทต่าง/ๆ
ที่กาหนดไว้ในแผนขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนโดยนาไปทดลอง (มนัส ประเทืองจิตร์.
2542 : 15) อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช./2533 :/495)
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ฮาร์ ม สเตอร์ /และฮาร์ ริ ส ได้ก าหนดการสร้ างไว้ 3 ขั้น ตอนได้แ ก่ 1) ขั้น ก าหนด
วัตถุประสงค์ของชุดการเรี ยน การกาหนดวัตถุประสงค์ชุดการเรี ยนอาจจะเลือกจากหลักสูตรหรื อ
รายวิชา เพื่ อน ามาเป็ นพื้น ฐานในการสร้ างชุ ด การเรี ย น วิเคราะห์ จุ ด มุ่งหมาย และรายละเอีย ด
เนื้ อ หาวิชา/โดยแยกเป็ นสมรรถภาพด้านความรู้ /ด้านทัก ษะ/และด้านเจตคติ ห รื อคุ ณ ลัก ษณะ
เพื่ อก าหนด เป็ นสมรรถภาพประกอบ ต้องการจะให้เกิ ดแก่ ผเู้ รี ยน สาหรั บการสร้ างหน่ วยการเรี ยน
การสอน 2) ขั้นการออกแบบและพัฒนา กิจกรรมการเรี ยน/เมื่อได้สมรรถภาพตามที่ตอ้ งการแล้ว
จัด ล าดับ สมรรถภาพตามขั้ นตอนของการเรี ยนรู้ และตามลัก ษณะของเนื้ อหาวิ ช า ก าหนด
หน่ วยการเรี ยนการสอน เขียนหน่ วยการเรี ยนการสอน กาหนดสื่ อการเรี ยน สร้างสื่ อการเรี ยนและ
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้ อหาบทเรี ยนนั้น 3) ขั้นการประเมินชุดการเรี ยน ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้ อหา ด้านการสร้างหน่วยการเรี ยนการสอน เพื่อนาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ไขหน่ วยการเรี ยนการสอน นาหน่ วยการเรี ยนการสอนที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองสอนกับ
กลุ่ ม ย่ อ ย เป็ นการทดลองต้น แบบ น าผลไปปรั บ ปรุ งใหม่ แ ล้ว ไปทดลองเพื่ อทดสอบหา
ประสิทธิภาพ (กรแก้ว อัจนวัจน์. 2537: อ้างอิงจาก ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา. 2528 : 116)
การออกแบบการนาเสนอในการสอนในการออกแบบสื่ อมัลติ มิเดีย เพื่อการนาเสนอ
เนื้อหาในการสอนนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดรู ปแบบการสอน เพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่าง
สมบูร ณ์ ตามหลัก วิชาการ ซึ่ งแบบการสอนที่ ใช้ก ัน อยู่ทั่ว ไปอาจมีหลายรู ปแบบตามแต่ ค วาม
ต้องการของครู ผสู้ อนที่เห็นว่าเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาที่จะสอน/ในที่น้ ี จะใช้รูปแบบการสอนเป็ น
ตัว อย่างซึ่ งประกอบด้ว ยการก าหนดจุ ด มุ่ งหมายในการสอน /การศึ ก ษาภู มิ ห ลัง ของผูเ้ รี ยน
การกาหนดกระบวนการเรี ยนการสอน/และการทดสอบการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมาย
ในการสอน

ศึกษาภูมิหลัง
ของผูเ้ รี ยน

กระบวนการ
เรี ยนการสอน

การทดสอบการบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย

ภาพประกอบ 2 การออกแบบการนาเสนอในการสอน
จากภาพประกอบที่ /2/รู ปแบบการสอนเบสิ ก/ทิ ชชิ่ ง/โมเดล/(Basic/teaching/model)/ของ
โรเบิร์ต (Robert/ Glasper) ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในการสอนซึ่งหมายถึงจุดมุ่งหมายที่ผสู้ อนตั้ง
ไว้ก่ อ นสอนว่าต้อ งการให้ผูเ้ รี ย นเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมหลังจากเรี ย นรู้ แ ล้ว อ ย่างไร ดังนั้ น
จุด มุ่งหมายที่ ต้ งั ขึ้ น นี้ จึ งมัก เป็ นจุ ดมุ่งหมายเชิ งพฤติก รรม/คือ/จุด มุ่งหมายที่ สามารถสังเกตและ
วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้น้ นั ได้จริ ง เช่น การสอนเลขคณิ ตในเรื่ องของการลบเลข ผูเ้ ขียนเนื้ อหาอาจ
ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าผูเ้ รี ยนเมื่อได้เรี ยนรู้ถึงวิธีการลบเลขแล้ว จะสามารถนาไปใช้ในการทอนเงินใน
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ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง เป็ นต้น การศึกษาภูมิหลังของผูเ้ รี ยน/หมายถึง/การที่ผสู้ อนต้องการทราบ
ว่าผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับวิชาที่ตอ้ งการเรี ยนมาก่อนแล้วมากน้อยเพียงใด เพื่อผูส้ อนจะได้
ใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาว่าควรสอนในเรื่ องใด สอนอย่างไร เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เข้าใจง่ายขึ้นโดยมีพ้ืน
ฐานความรู้ หรื อประสบการณ์ เดิมของผูเ้ รี ยน/เป็ นสิ่ งเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ความรู้ ใหม่ที่จะสอน
ให้แก่ผเู้ รี ยน กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่ ผสู้ อนกาหนดขึ้น เป็ นขั้น ตอนต่าง ๆ
เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้เข้าใจได้อย่างชัด เจน กระบวนการดังกล่าวนี้ ถ้าจะกล่าวโดยอาศัย
หลักการเรี ยนรู้ที่นิยมใช้ อาจแบ่ งได้เป็ น 2 วิธี คือ การสอนแบบอุปมาน ซึ่ งหมายถึงการสอนจาก
ส่ ว นย่อยไปสู่ ส่ ว นรวมหรื อเป็ นการสอนจากตัว อย่างไปสู่ ก ฎเกณฑ์ หรื อหลัก ทั่ว ๆไป วิ ธี น้ ี
ใช้มากในวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ผเู้ รี ยนพบกฎหรื อความจริ งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และอีกวิธีหนึ่ งเป็ นการสอนแบบอนุ มาน ซึ่งหมายถึงการสอนจากกฎเกณฑ์ไปสู่ตวั อย่าง
ปลี ก ย่อ ยนั่น เอง วิธีน้ ี ใช้ม ากในการสอนภาษาต่ าง ๆ เพราะการเรี ยนภาษาต้อ งมีห ลัก หรื อกฎ
ที่แน่นอน ในส่วนของการทดสอบ หมายถึง การทดสอบผูเ้ รี ยนหลังจากที่การสอนเสร็ จลงแล้ว เพื่อ
ตรวจสอบว่าผูเ้ รี ย นได้เกิ ด การเรี ย นรู้ต ามจุด มุ่งหมายที่ ต้ งั ไว้หรื อไม่ การออกแบบสื่ อการสอน
มัลติมีเดีย ผูอ้ อกแบบอาจนาแนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้อย่างน้อยน่ าจะประกอบไป
ด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดของผูเ้ รี ยนแบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
ซึ่งอาจดาเนินการได้อย่างเป็ นขั้นตอน กล่าวคือ ก่อนที่ผเู้ รี ยนจะเข้าสู่บทเรี ยนได้ผอู้ อกแบบเพื่อดูภูมิ
หลังพื้นฐานความรู้ของผูเ้ รี ยน แล้วจึงเริ่ มอธิบายเนื้อหาที่ตอ้ งการ และในขั้นท้ายก็จะมีแบบทดสอบ
เพือ่ การดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ออกแบบตั้งไว้หรื อไม่ เป็ นต้น
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา หลายท่านได้เสนอแนะการออกแบบการผลิตมัลติมิเดีย โดย
ใช้การออกแบบเชิงระบบ ซึ่งเป็ นระบบออกแบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพหนึ่งที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป
ในที่น้ ี จะเสนอแบบจาลองของ รอบไบรเออร์ และฮอล เป็ นตัวอย่างของการออกแบบเชิงระบบนี้
ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1
กาหนด
เป้ าหมาย
การสอน

วิเคราะห์
รู ปแบบ
การสอน

กาหนดวัตถุ
ประสงค์เชิง
พฤติกรรม

กาหนด
วิธีการ
ประเมิน

ออกแบบ
กลวิธี
การสอน

ขั้นตอน
ที่ 2
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ขั้นตอนที่ 2
เขียนผัง
งานสตอรี่
บอร์ด

เขียน
เอกสาร
ประกอบ

ทบทวน
ก่อน
สร้าง

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3
สร้าง
โปรแกรม

ทดสอบการ
ใช้บทเรี ยน
จบ

ภาพประกอบที่ 3 แบบจาลองการออกแบบของรอบไบรเออร์และฮอล
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การสร้างชุ ดการเรี ยน สามารถด าเนิ น การตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ จากแนวคิด ของแนวคิดในการสร้างชุดการเรี ยน แนวทางในการสร้างสื่อขึ้นมาใหม่
กาหนดการสร้างไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนกาหนดวัตถุประสงค์ของชุดการเรี ยน ขั้นตอนการ
ออกแบบและพัฒนา กิจกรรมการเรี ยน และขั้นตอนการประเมินชุดการเรี ยน ในการออกแบบสื่ อ
มัลติมิเดีย เพื่อการน าเสนอเนื้ อหาในการสอนนั้น จาเป็ นที่ จะต้องมีการกาหนดรู ปแบบการสอน
เพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
2.6 การพัฒนาชุดการเรียนด้ วยตนเอง
การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประกอบการศึกษาประกอบด้วย ดังนี้
1) ความหมาย 2) หลักการแนวคิดการพัฒนา 3) งานวิจยั พัฒนาการศึกษา 4) การพัฒนา
ชุดการเรี ยนรู้ โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
ความหมาย
ความหมายของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา คาว่า การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
ตรงกั บ ค าว่ า/Educational/Research/and/Development/(R&D)/ในภาษาอังกฤษ/หมายถึ ง/การด าเนิ นงาน
พัฒ นาด้านการศึ ก ษา/โดยอาศัย การวิจ ัย เป็ นพื้ น ฐานหรื อเป็ นเครื่ องมื อด าเนิ น การ ทั้งนี้ โดยมี
เป้ าหมาย คือ ใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนาและเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพ
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การวิจยั และพัฒนาการทางการศึกษา (รัตยาภรณ์ จงไพศาล.2547 : 11) ด้านวัสดุอุปกรณ์
และครุ ภ ัณ ฑ์ท างการศึก ษา/หมายถึ ง/การวิจ ัยพัฒ นาเกี่ ยวกับหนังสื อ /ต าราเรี ยน/แบบทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์ แผ่นฟิ ล์ม เทปบันทึกเสี ยง โต๊ะเก้าอี้ เป็ นต้น เป้ าหมายของการวิจยั
และพัฒนา มุง่ ไปที่การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาต้นแบบ เพื่อทดลองใช้ และ
ขยายผลการนาไปใช้ต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการวิจยั
และพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมแก่ผเู้ รี ยนและสามารถประเมินได้เพื่อขยายผลการนาไปใช้
หลักการแนวคิดการพัฒนา
การวิจยั และพัฒนามีหลักการแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
หลักการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา มอร์ริส.บอร์ ก และกอล ได้กล่าวไว้ว่าการวิจยั
และพัฒนาทางการศึกษาเป็ นการพัฒนาการศึกษา โดยอาศัยพื้นฐานการวิจยั เป็ นกลยุทธ์หรื อวิธีการ
สาคัญ วิธีหนึ่ งที่นิยมใช้ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อพัฒนาการศึกษา/โดยจะเน้นหลักเหตุผล
และตรรกวิ ท ยาเป้ าหมาย คื อ ใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
ผลิต ภัณ ฑ์ทางการศึกษาอัน หมายถึง วัสดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ หนังสื อแบบเรี ยน ฟิ ล์ม
สไลด์ เทปเสียง สื่อประสมต่าง ๆ
แนวคิดในการวิจยั และพัฒนา แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ตวั ผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะทักษะการอ่าน และทักษะการคิดเป็ น ทักษะพื้นฐาน
ที่สาคัญและจาเป็ นมีลกั ษณะต้องอาศัยระยะเวลานานในการพัฒนาจึงจ าเป็ นต้องคัดเลือก ผูเ้ รี ยน
ได้แก่ คุณลักษณะความสามารถในการอ่านและความสามารถในการคิด ระยะที่ 2 แนวทางในการ
พัฒ นาชุ ด การเรี ยน/ได้แก่ /ชุ ด การเรี ย นเพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการวิ เคราะห์ โจทย์ปัญ หา
เพื่อพัฒ นาความสามารถในการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา และพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา ระยะที่ 3 การทดลองและปรับปรุ งแก้ไขชุ ดการเรี ยน/ได้แก่/การทดลองกับผูเ้ รี ยนแบบเดี่ยว
เป็ นกลุ่มและภาคสนามหรื อกลุ่มใหญ่/(สุนีย ์ เหมะประสิทธิ์. 2533 : 120)
แนวคิ ดการวิจยั และพัฒนาของ บอร์ ก และกอล ได้แบ่ งแนวทางการวิจยั และพัฒนา
บทเรี ยนช่ ว ยสอนประกอบด้ว ยก าหนดผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จ ะพัฒ นา รวบรวมข้อ มู ล และงานวิ จ ัย
ที่เกี่ยวข้องวางแผนการวิจยั และพัฒนา พัฒนารู ปแบบตามขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์
ครั้ งที่ 1ขั้น 1ต่ อ 1ปรั บ ปรุ งผลิ ต ภัณ ฑ์ /ครั้ งที่ 1ทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ /ครั้ งที่ 2/ขั้น 1ต่ อ 10ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์
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แนวคิ ด การวิจ ัยและพัฒ นาของ อเลสซี่ และทรอลิป ได้เสนอแนวทางการวิจ ัยและ
พัฒนาบทเรี ยนช่วยสอน 8 ขั้น คือ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรี ยน 2) รวบรวมเอกสารต่าง ๆ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ 3) ระดมความคิดจากแหล่งต่างๆ เพื่อทาเป็ นบทเรี ยน 4) สรุ ป
บทเรี ยนเป็ นของตนเอง 5) ผลิตบทเรี ยนเป็ นกรอบภาพลงกระดาษ 6) เขียนผังงานของบทเรี ยน
7) สร้างเป็ นบทเรี ยน 8) ประเมินคุณภาพและประสิทธิ ภาพของบทเรี ยน (ชูเกียรติ ธีระนิติกุล. 2543
: 56 - 57)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าแนวคิ ด การพัฒนา คือ กระบวนการพัฒ นา
บทเรี ย นหรื อเนื้ อหาวิชาตามขั้น ตอนการสร้ างประเมิ น และปรั บปรุ งจนสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
จึงสรุ ปได้ว่าชุดการเรี ยนจัดเป็ นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และมีส่วนช่วยให้ผเู้ รี ยน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเนื่ องจากชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน เป็ นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ
ใช้เวลาศึกษา จานวน 36 ชัว่ โมง ของสถานศึกษา กศน.ที่มีพ้ืนที่ทาการค้าขายติดชายแดนและส่ ง
สินค้าผ่านแดนไปประเทศเวียดนาม การนาสื่อเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ก็ยงิ่ จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้ให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชุดการเรี ยนรู้ ยงั ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้รับความสะดวก
มาก ประหยัดเวลาได้เรี ยนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนของตนเอง
หลักที่ใช้ในการสร้างชุดการเรี ยนในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามุ่งหมายว่า ชุดการเรี ยนที่สร้ างขึ้น
สามารถตอบสนองการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน มีเนื้ อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องความ
ต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน มี กิ จ กรรมที่ หลากหลาย มีก ารใช้สื่ อผสมที่ ส ะดวกในการ
น าไปใช้ ระดับ ภาษามี ค วามเหมาะสมกับ ความสามารถของผูเ้ รี ยน สามารถสื่ อสารโดยใช้ค า
สานวน และประโยค ง่าย ๆ เกี่ยวกับการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถศึก ษาชุ ด การเรี ยนรู้ ได้ทุก ที่ ทุ กเวลาตามความพร้ อมของตนเอง และน า
ความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชี วิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัก ษะการสื่ อสารเพื่อประกอบ
อาชีพการค้าชายแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.7 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน
มีนกั การศึกษาได้เสนอวิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 494) กล่าวว่ า การทดลองหาประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อจะต้องน า
สื่ อไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแล้ว น าไปทดลองสอนจริ ง (Trial Run) เพื่อน าผล
ที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เสร็ จแล้วจึงดาเนินการผลิตเป็ นจานวนมากหรื อใช้สอนในชั้นเรี ยนตามปกติได้
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การทดลองมีข้นั ตอน ดังนี้
1. สาหรับทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เป็ นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน ให้ทดลองกับ
เด็กอ่อนเสี ยก่อน ทาการปรับปรุ งแล้วนาไปทดลองกับเด็ กปานกลาง และนาไปทดลองกับเด็กเก่ง
อย่างไรก็ตามหากเวลาไม่อานวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ให้ทดลองกับเด็กอ่อนหรื อปานกลาง
2. สาหรับทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดลองที่ครู 1 คน ต่อเด็ก 6 –12 คน โดย
ให้เด็กคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้ามทดลองกับเด็กอ่อนล้วนหรื อเด็กเก่งล้วน เวลาทดลอง
จะต้องจับเวลาด้วยว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มใช้เวลาเท่าใด
3. สาหรับการทดลองภาคสนามหรื อกลุ่มใหญ่ (1:100) เป็ นการทดลองที่ครู 1 คน กับ
เด็กทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรื อ 100 คน สาหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะต้องมี
นักเรี ยนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรี ยนที่มีเด็กเก่งหรื อเด็กอ่อนล้วน หลังการทดลอง
คานวณหาประสิ ทธิภาพแล้วปรั บปรุ งแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะใกล้เคี ยงกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ต่ากว่า
เกณฑ์ได้ไม่เกิน 2.5%
กองวิจ ัยทางการศึ ก ษา (2545 : 81) กล่ าวว่า วิธีก ารหรื อนวัต กรรมที่ ใช้พ ัฒ นาการ
เรี ยนรู้ เช่น ชุดการสอน แบบฝึ ก แผนการสอน แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ใหม่ ๆ ที่
ผูส้ อนพัฒนาขึ้น ควรมีความถูกต้องด้านเนื้ อหา เที่ยงตรง และครอบคลุมเนื้ อหาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรตลอดจนภาษา ถ้อยคา รู ปภาพ และขั้นตอนที่กาหนดขึ้นควรเหมาะสมกับนักเรี ยนด้วย ซึ่ง
ผูส้ อนสามารถหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือได้โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ หรื อใช้การวิเคราะห์
คะแนน หรื อจะใช้ท้งั สองวิธีก็ได้เช่นกัน ดังนี้
1. ตรวจสอบด้านเนื้ อหาและรู ปแบบของเครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ เช่น
ผูส้ อนต้องการให้ผเู้ รี ยนมีความคงทนทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จึงสร้างชุดฝึ กทักษะการคิดคานวณ
ขึ้นผูส้ อนควรนาชุดฝึ กไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน ตรวจสอบ ถ้ามีความเห็นสอดคล้องกัน 2
หรื อ 3 คน แสดงว่าเนื้อหาและรู ปแบบมีความถูกต้องเที่ยงตรงและครอบคลุม
2. หาเกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อหรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้โดยการวิเคราะห์คะแนน
ใช้สูตรคานวณ ดังนี้
สูตร
เมือ่

E1

X
A
N

แทน
แทน
แทน
แทน

E1 =

N
 100
A

หรื อ

X
 100
A

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลรวมคะแนนที่ได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน
ผลรวมคะแนนเต็มจากทุกคนระหว่างเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน
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สูตร
เมื่อ

E2

แทน
F
B
N

E2 =

N
 100
B

หรื อ

F
 100
B

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
แทน คะแนนรวมของการสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน
แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน
แทน 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
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู้น้ ัน
จะช่ วยตรวจสอบว่าสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ สร้ างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอที่ จะช่ วยให้การเรี ยนการสอน
มีคุณภาพดี ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการหาประสิ ทธิภาพของ
ชุดการเรี ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง ค่ าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ ท ากิ จกรรม
จากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนในแต่ละชุดการเรี ยน โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80
80/ตัว หลัง/หมายถึ ง/ค่ าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ยของนัก ศึ กษาที่ ได้จ ากการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละชุดการเรี ยน โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80
วัชริ นทร์ บุญมาฑิต (2532 : 28 – 29)ได้กาหนดลาดับขั้นตอนในการวางแผนการผลิต
ชุดการเรี ยนไว้ ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน
1.1 เลือกเรื่ อง วิชา ชั้น
1.2 ลาดับขั้นการผลิตและวิธีการ
1.3 กาหนดรายละเอียด ช่วงระยะเวลาการจัดทา
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 กาหนดรายละเอียดของเนื้อหา
2.2 ตั้งวัตถุประสงค์
2.3 นารายละเอียดของเนื้อหาจัดดาเนินการผลิตตามวิธกี ารที่กาหนดไว้
2.4 จัดทาสื่อต่าง ๆ/ที่ใช้ประกอบเนื้อหา
2.5 จัดทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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2.6 ลงมือผลิตและจัดทาเพือ่ ใช้ทดสอบขั้นต้น
3. การทดลองนาชุดการเรี ยนที่ผลิตแล้วไปรับการทดสอบหาความบกพร่ อง
4. แก้ไขข้อบกพร่ อง
5. แก้ไขและลงมือผลิตเพื่อใช้ในการทดลองจริ ง
6. ลงมือทดลอง
7. การเก็บรายงานผลข้อมูลเชิงสถิติ
8. บรรจุกล่องและคาชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งรายละเอียดของการดาเนินงาน
9. รายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ของการจัดการ
10. สัง่ งาน
ฮิทเทอร์ /(Heathers.1977 : 344)/ได้แนะนาขั้นตอนสาหรับครู ผูส้ ร้ างชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสิ นใจเลือกสิ่งที่จะให้นกั เรี ยนได้ศึกษาแล้วจัดลาดับขั้น/เนื้ อหา
ให้ต่อเนื่องจากง่ายไปหายาก
2. ประเมินผลความรู้พ้นื ฐานประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
3./เลื อ กกิ จ กรรมการเรี ยน/วิ ธี ส อนและสื่ อ การเรี ยนให้ เหมาะสมกับ นั ก เรี ยน
โดยคานึงถึงความพร้อมและความต้องการของนักเรี ยน
4. กาหนดรู ปแบบการเรี ยน
5. กาหนดหน้าที่ของผูป้ ระสานงานหรื อจัดอานวยความสะดวกในการเรี ยน
6. สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนว่าบรรลุเป้ าประสงค์ในการเรี ยนหรื อไม่
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การผลิ ต ชุ ด การเรี ยนควรศึ ก ษาหลัก สู ต ร
จัด ลาดับเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก/ประเมินผลความรู้เดิมของนักเรี ยน เลือกกิจกรรมการเรี ยน/ก าหนด
รู ปแบบการเรี ยนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
2.8 ประโยชน์ ของชุดการเรียน
ปัจจุบนั ชุดการเรี ยนเป็ นนวัตกรรมการศึกษาที่มีผใู้ ห้ความสนใจ และได้มีการทดลองใช้
ชุดการเรี ยนในวิชาต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้เพราะชุดการเรี ยนมีคุณค่าหรื อมีประโยชน์
วราภา โพธิสทั ธา/(2532 :/17 – 18)/ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรี ยนไว้ว่า
1./เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนที่สอดคล้องกับหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยน
แต่ละคนจะเป็ นตามระดับความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม/อัตราความเร็ วช้าในการเรี ยนเป็ น
เรื่ องเฉพาะบุคคล
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2. เนื่ องจากนัก เรี ย นต้องกระทากิ จ กรรมทุ ก ขั้น ตอนด้ว ยตนเอง ตั้งแต่ ก ารทดสอบ
ก่อนเรี ยน/กิจกรรมการเรี ยน/และการทดสอบหลังเรี ยน/จึงทาให้นักเรี ยนมีความรับผิดชอบและมี
วินยั ในตนเอง
3. เป็ นเครื่ องกระตุ ้น และคงไว้/ซึ่ งความสนใจของนั ก เรี ยนได้เป็ นอย่างดี /เนื่ องจาก
สิ่งเร้าที่นกั เรี ยนจะต้องตอบสนอง/และหลังจากการตอบสนองจะได้ผลของการกระทาทันที /ทาให้
บทเรี ยนน่ าสนใจ และน่ าติ ดตาม/นอกจากนี้ ยังเป็ นการลดความตึ งเครี ยดในการเรี ยนเพราะเมื่ อ
ตอบผิดก็ไม่มีใครรู้และไม่ถกู ลงโทษ
4. ช่วยให้นกั เรี ยนปลอดจากอารมณ์ของครู
5. เมื่อครู เปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนมาเป็ นผูป้ ระสานงาน ผูช้ ้ ีแนะและให้คาปรึ กษาทาให้
ครู มีเวลาเอาใจใส่นกั เรี ยนแต่ละคนได้มากขึ้น และมีเวลาในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
6. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู บางสาขาวิชา
7. ช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดี เนื่องจากนักเรี ยนมีโอกาสประยุกต์ใช้สิ่งที่
ตนได้เรี ยนมาแล้ว
สุนทรี หิมารัตน์ (2533 : 42) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรี ยนไว้ 5 ประการ คือ
1. นักเรี ยนสามารถทดสอบตนเองดูก่ อนว่า มีความสามารถอยู่ในระดับไหน หลังจาก
นั้นก็จะเริ่ มต้นเรี ยนในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบ ทาให้ไม่ตอ้ งเสียเวลากลับมาเรี ยนในสิ่งที่นกั เรี ยนรู้แล้ว
2. นัก เรี ยนสามารถนาบทเรี ยนไปเรี ยนที่ไหนก็ได้ตามความพอใจ โดยไม่จ ากัดเป็ น
เรื่ องของเวลาหรื อสถานที่
3. เมื่อเรี ยนจบแล้ว นัก เรี ยนสามารถทดสอบตัวเองได้ทนั ที /เมื่อไรก็ได้/และทราบผล
การเรี ยนของตนเองทันทีเช่นกัน
4. นักเรี ยนจะมีโอกาสได้พบปะหรื อหารื อกับครู มากขึ้น เพราะนักเรี ยนเรี ยนด้วยตนเอง
ครู มีเวลาให้คาปรึ กษากับนักเรี ยนที่มีปัญหาในขณะใช้ชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
5. นั ก เรี ยนจะได้รั บ คะแนนอะไรนั้ นขึ้ นอยู่ก ับ ความสามารถของนั ก เรี ยน หรื อ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นเองไม่ มีค าว่าสอบตกส าหรั บนัก เรี ยนไม่ สาเร็ จ /แต่ จ ะให้
นักเรี ยนกลับไปศึกษาในเรื่ องเดิมนั้นใหม่/จนกว่าผลการเรี ยนจะได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
กรี นวอลล์ (Grindelwald. 1975 : 39) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรี ยนว่า
1. นักเรี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนด้วยตนเองจะมีโอกาสศึกษาจากวัสดุประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะทา
ให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ในหัวข้อนั้นกว้างขวาง
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2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าความจาเป็ นของวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยน และพยายามที่จะ
ศึกษาพิจารณาผลการเรี ยนของตนเอง ว่ารู้สิ่งใดบ้างจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก
3. สี สัน ต่ าง ๆ และอุป กรณ์ ที่ แปลก ๆจะช่ ว ยดึ งดู ด ความสนใจของนัก เรี ย นท าให้
นักเรี ยนไม่เบื่อ
4. ชุ ด การเรี ยนจะมีค าแนะน าให้นัก เรี ยนได้ทากิ จ กรรมต่ าง ๆ/ตลอดจนแหล่งวัส ดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ/ที่จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติม/เช่น/ห้องสมุด/เป็ นต้น
5. กิจกรรมใดที่นักเรี ยนทาได้สาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความพอใจ
แก่นกั เรี ยนอันเป็ นการเสริ มแรงให้นกั เรี ยนอยากศึกษา หรื อกระทากิจกรรมอื่นต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุ ปได้ว่าประโยชน์ของชุดการเรี ยนที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนั้น
เป็ นการชี้แนวทางแก่ครู ที่จะสร้างหรื อนาชุดการเรี ยนไปใช้ในการพัฒนาการสอนแก่นักเรี ยนที่มี
ความรู้ ความสามารถแตกต่างกันได้ การเรี ยนการสอนของครู จะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้ เพราะชุดการเรี ยนให้ประโยชน์ต่อนักเรี ยนตรงที่ นกั เรี ยนได้เรี ยนด้วยตนเอง/และสามารถ
ทราบความสามารถของตนเองทันที /สามารถเลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนถนัด/จะเรี ยนวันเวลาไหนก็ได้
จะเรี ยนได้รวดเร็ วหรื อช้าไม่มีใครว่าให้เสี ยก าลังใจ/ไม่มีค าว่าสอบตกในขณะที่ เรี ยนแต่ ถา้ ผิดพลาด
สามารถย้อนกลับไปศึ กษาใหม่ จนกว่าจะเข้าใจและวัด ผลได้ต ามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก าหนดไว้
ผลการเรี ยนขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคล นับว่าชุดการเรี ยนเหมาะที่จะนาไปใช้อย่างยิ่ง
เพราะจะทาให้มีค วามเข้าใจในการอ่านและความรับผิด ชอบในการเรี ยนเป็ นการเพิ่มมาตรฐาน
การศึกษาอีกด้วย

3. เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ผ้ใู หญ่
ทฤษฎี เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 1) การเรี ยนรู้ 2) จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ 3) การเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้
การออกแบบโครงสร้ างหรื อล าดับของการน าเสนอเนื้อหาบทเรี ยน โดยใช้สื่อจะต้องพิจารณา
หลัก เกณฑ์ ใ นการออกแบบตามทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ข องมนุ ษ ย์ ได้แ ก่ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิ ยม (Cognitivism) ทฤษฎี โครงสร้างความรู้ (Schema Theory) และ
ทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปัญญา (Cognitive Flexibility)
มัลติมีเดียกับทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างหรื อลาดับของการนาเสนอเนื้อหา
บทเรี ยนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผอู้ อกแบบจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการ
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ออกแบบ ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์
และส่ งผลกระทบต่อแนวคิด ในการออกแบบโครงสร้างของสื่ อการสอนมัลติ มีเดี ย/ได้แก่ ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม/ทฤษฎีปัญญานิยม/ทฤษฎีโครงสร้างความรู้/และทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปัญญา
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีซ่ึงเชื่อว่า จิตวิทยาเป็ นเสมือนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ ของพฤติกรรมมนุ ษย์/(Scientific/Study/of/Human Behavior)/และการเรี ยนรู้ ของ
มนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก/นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดเกี่ยวกับสัมพัน ธ์
ระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนอง/(Stimulus/and/Response)/ซึ่งเชื่อว่าการตอบสนองกับสิ่ งเร้าของ
มนุษย์จะเกิดควบคู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั เชื่อว่าการเรี ยนรู้ ของมนุษย์เป็ นพฤติกรรม
แบบแสดงอาการกระทา/(Operant/Conditioning)/ซึ่ งมีการเสริ มแรง/(Reinforcement)/เป็ นตัวการ
เรี ยนรู้ ของมนุ ษย์เป็ นชุด ของพฤติกรรมซึ่ งจะต้องเกิ ดขึ้น ตามลาดับที่แน่ ชดั การที่ ผเู้ รี ยนจะบรรลุ
วัต ถุประสงค์ได้น้ ัน จะต้องมีก ารเรี ย นตามขั้น ตอนเป็ นวัต ถุประสงค์ ๆไป ผลที่ ได้จ ากการเรี ย น
ขั้นแรกนี้จะเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนในขั้นต่อ ๆไปในที่สุด/สื่อการสอนมัลติมีเดียที่ออกแบบตาม
แนวคิ ด ของทฤษฎี พฤติ ก รรมนี้ จะมีโครงสร้างของบทเรี ย นในลักษณะเชิ งเส้น ตรง/โดยผูเ้ รี ยน
ทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลาดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่ งเป็ นลาดับที่ ผสู้ อนได้พิจารณา
แล้ว ว่ า เป็ นล าดับ การสอนที่ ดี และผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
นอกจากนั้น จะมี ก ารตั้ง ค าถามผูเ้ รี ยนอย่างสม่ าเสมอ/โดยหากผูเ้ รี ยนตอบถูก ก็ จ ะได้รับ การ
ตอบสนองในรู ปของผลป้ อนกลับทางบวก หรื อรางวัล (Reward) ในทางตรงกันข้ามหากผูเ้ รี ยนตอบผิด
ก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปของผลป้ อนกลับในทางลบ และคาอธิบายหรื อการลงโทษ ซึ่ งผล
ป้ อนกลับนี้ถือเป็ นการเสริ มแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีน้ ีเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์น้ นั เป็ นผลเนื่องมาจากเรื่ องภายใน
จิตใจ มนุษย์มีความสานึ กคิด มีอารมณ์จิตใจ และความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบ
การสอนก็ควรคานึ งถึงความแตกต่างภายในของมนุ ษย์ดว้ ย ทฤษฎีปัญญานิ ยมนี้ ส่งผลต่อแนวคิด
การเรี ยนการสอน ก็ควรคานึ งถึงความแตกต่างภายในของมนุ ษย์ดว้ ยทฤษฎีปัญญานิยมนี้ ส่งผลต่อ
แนวคิ ด การเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับ การออกแบบในลัก ษณะสาขา ซึ่ งการออกแบบบทเรี ยนใน
ลัก ษณะสาขา เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ บทเรี ยนที่ ออกแบบตามแนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ยมแล้ว
จะท าให้ผเู้ รี ยนมีอิสระมากขึ้ น ในการควบคุ มการเรี ยนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากขึ้ น
ในการเลือกลาดับของการนาเสนอเนื้อหาบทเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง
ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ ภายใต้ทฤษฎีปัญญานิยม ยังก่อให้เกิดทฤษฏีโครงสร้างความรู้ข้ ึน
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เชื่อว่า โครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุ ษย์มีอยูน่ ้ นั จะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มที่มีการ
เชื่อมโยงกันอยู่ ในการที่มนุษย์จะเรี ยนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุ ษย์จะนาความรู้ใหม่ ๆ/ที่เพิ่งได้รับนั้น
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ไปเชื่ อมโยงกับกลุ่มความรู้ ที่มีอยู่เดิ ม ซึ่ งเป็ นการรวบรวมความรู้ เกี่ ยวกับวัต ถุ ลาดับเหตุ ก ารณ์
รายการกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ หน้าที่ของโครงสร้างความรู้น้ ี ก็คื อ การนาไปสู่การรับรู้ขอ้ มูล การ
รับรู้ขอ้ มูลนั้นจะไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ หากขาดโครงสร้างความรู้ ทั้งนี้ ก็เพราะการรับรู้ขอ้ มูลนั้น
เป็ นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมที่มี
อยูแ่ ละจากการกระตุน้ โดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับ ความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมที่มีอยู่
และจากการกระตุน้ โดยเหตุการณ์หนึ่ ง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้น้ นั ๆ เข้าด้วยกัน การ
รับรู้เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู้เนื่ องจากไม่มีการเรี ยนรู้ใดเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการรับรู้
นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้แ ละการเรี ยนรู้แล้ว โครงสร้างความรู้ ยงั ช่วยในการ
ระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรี ยนรู้มา
ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปั ญญา นอกจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ แล้ว ยังเกิดทฤษฎีความ
ยืดหยุน่ ทางปั ญญาขึ้นอีก ซึ่งเชื่อว่าแต่ละองค์ความรู้น้ นั มีโครงสร้างที่แน่ ชดั และสลับซับซ้อนมาก
น้อยแตกต่ างกัน ไป/โดยองค์ค วามรู้ บางประเภทสาขาวิ ชา/เช่ น /คณิ ต ศาสตร์ /หรื อวิทยาศาสตร์
กายภาพนั้น ถือว่าเป็ นความรู้ประเภทที่มีโครงสร้างตายตัวไม่สลับซับซ้อนเพราะตรรกะ และความ
เป็ นเหตุเป็ นผลที่ แน่ น อนของธรรมชาติขององค์ความรู้ ในขณะเดี ยวกันองค์ความรู้บางประเภท
สาขาวิ ช า/เช่ น /จิ ต วิ ท ยาถื อ ว่ าเป็ นองค์ ค วามรู้ ป ระเภทที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ างความรู้ ต ายตัว และ
สลับซับซ้อน เพราะความไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของธรรมชาติขององค์ความรู้ อย่ างไรก็ตามการแบ่ ง
ลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองค์ความรู้ใน
วิชาหนึ่ ง ๆ ได้ท้ ังหมด บางส่ ว นขององค์ค วามรู้ บ างประเภทสาขาวิช าที่ มีโครงสร้ างตายตัว ก็
สามารถที่จะเป็ นองค์ความรู้ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเรื่ องความยืดหยุน่
ทางปั ญ ญานี้ ส่ งผลให้เกิด ความคิ ดในการออกแบบบทเรี ยนที่ ตอบสนองต่ อโครงสร้ างขององค์
ความรู้ ที่แตกต่ างกัน /ซึ่ งได้แก่ แนวคิด ในการออกแบบบทเรี ยนสื่ อหลายมิ ตินั่น เอง/แม้ว่าทฤษฎี
โครงสร้างความรู้และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปั ญญา จะมีความแตกต่างกันทางแนวคิด /แต่ทฤษฎี
ทั้งสองต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน/กล่าวคือ/ทฤษฎีท้งั สองต่างสนับสนุ น
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด ระเบี ยบโครงสร้ า งการน าเสนอเนื้ อหา ในลัก ษณะสื่ อ หลายมิ ติ ซ่ึ งจะ
ตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้ ที่มีอยู่
เดิมได้เป็ นอย่างดี ในลักษณะโครงสร้างของบทเรี ยนที่มีการโยงใยถึงกัน โดยที่การเสนอเนื้อหาจะ
ไม่มีการลาดับที่ตายตัว /แต่จะขึ้น อยู่กบั ความสามารถ/ความถนัด /และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น /สามารถสรุ ป ได้ว่า การออกแบบสื่ อ มัลติ มี เดี ย เพื่ อการสอนนั้ น
ผูอ้ อกแบบไม่จาเป็ นต้องยึดแนวคิดหรื อทฤษฎีหนึ่ งแต่เพียงอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามผูอ้ อกแบบ
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ควรผสมผสานแนวคิดหรื อทฤษฎีต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะเนื้ อหาและโครงสร้างขององค์
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น/ในการออกแบบโครงสร้างหรื อลาดับการนาเสนอของบทเรี ยน
หนึ่ ง ๆ นั้น ผูอ้ อกแบบสามารถที่ จะประยุก ต์การออกแบบในลัก ษณะเชิ งเส้น ตรง ในส่ ว นของ
เนื้ อหาความรู้ ซึ่งเป็ นลักษณะขององค์ความรู้ ที่ตอ้ งการลาดับการเรี ยนรู้ที่ตายตัว หรื อองค์ความรู้
ประเภทที่มีโครงสร้างตายตัวไม่สลับซับซ้อนในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะประยุกต์การออกแบบ
ในลัก ษณะของสาขาหรื อสื่ อหลายมิติ ได้ในเนื้ อหาความรู้ /ซึ่ งเป็ นลักษณะขององค์ค วามรู้ ที่ไม่
ต้องการลาดับการเรี ยนรู้ที่ตายตัว หรื อการออกแบบในลักษณะสื่ อหลายมิติสาหรับองค์ความรู้ที่ไม่
ต้องการลาดับการเรี ยนรู้ที่ต ายตัว หรื อการออกแบบในลัก ษณะสื่ อหลายมิติสาหรั บองค์ค วามรู้
ประเภทที่มีโครงสร้างไม่ตายตัวและมีความสัมพันธ์ภายในที่สลับซับซ้อน เป็ นต้น
2. จิตวิทยาการเรียนรู้
ทฤษฎีความแตกต่ างระหว่ างบุคคลของ สกินเนอร์ (Skinner) นัก การศึกษาซึ่งได้น าเอา
หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ มาใช้ในการเรี ยนการสอนที่จะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง
อาจแตกต่างทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความแตกต่างด้านความต้องการ เป็ นต้น
(สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 260)
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้ อมของ บรูเนอร์ (Bruner) ได้กล่าวว่า การจัดระบบระเบียบของ
เนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ควรเรี ยงประสบการณ์จากง่ายไปหาประสบการณ์ที่ยาก
และเมื่อจัดประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับความเจริ ญงอกงามทางสติ ปัญญาของผูเ้ รี ยน/อายุข อง
ผูเ้ รี ยนจะไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู้เลย/ มนุษย์เราสามารถเรี ยนรู้วิชาพื้นฐานต่าง ๆ/ได้ไม่
ว่าจะอายุเท่าไร/ในเมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของ ธอร์ น ไดค์ (Thorndike) กล่ าวถึ งกฎแห่ งความพร้ อ ม/(Law/of
Readiness)/การเรี ยนรู้ เกิ ดได้เมื่ อมี ความพร้อม/ถ้าเมื่ อถึงวุ ฒิ ภาวะ/(Maturity)/ย่อมมีผลให้ท ากิ จกรรม
ในขั้นนั้น ได้สาเร็ จ/ความพอใจย่อมตามมากับความสาเร็ จ /การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อ ร่ างกาย
มีความพร้อมที่จะกระทา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเรี ยนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผูเ้ รี ยนพร้อมที่
จะตอบสนองกฎแห่ งการฝึ กหั ด /(Law/of/Exercise) เมื่ อ มี ก ารฝึ กท าบ่ อ ย ๆ/มี ก ารทดสอบ
ความสามารถ แล้วตามด้วยแรงเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับแรงเสริ มจะแน่ นขึ้ น จนเกิ ด
ความเคยชินแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการทาบ่อย ๆ ย่อมขาดตอนและอ่อนล้าไปในที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่า ในกิจกรรมการเรี ยนถ้าได้มีการฝึ กปฏิบตั ิหรื อกระทาบ่อย ๆ จะเกิดทักษะหรื อมีความ
ชานาญแต่ถา้ ขาดการฝึ กหัด ความชานาญก็จะลดน้อยลงกฎแห่ งความพอใจ/(Law/of Effect)/เมื่อมี
การให้แรงจูงใจ การให้รางวัล และการเสริ มแรงเป็ นความพอใจ ก็จะส่ งผลให้แสดงพฤติก รรมที่
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พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ ข้ ึนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้จะได้ผลดีถา้ หากผูเ้ รี ยน
เกิดความพอใจและถ้าไม่ได้รับความพอใจจะเกิดผลน้อย/(สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 321)
มัลติ มีเดี ยกับจิ ต วิทยาการเรี ยนรู้ /การออกแบบมัลติ มีเดี ยที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ/ผูอ้ อกแบบ
จาเป็ นต้องพิจ ารณาถึงทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ ของมนุ ษ ย์ที่เกี่ยวข้องกับหลัก ทางจิต วิท ยา/ซึ่งในทีน้ ี จะ
มุ่งเน้นทางจิต วิทยาพุทธิพิสัย /แนวคิด ทางด้านจิ ตวิทยาพุทธพิสัยเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์ที่
เกี่ ยวกับ การออกแบบมัลติ มีเดี ย ได้แก่ ความสนใจ และการรั บรู้ อย่างถูกต้อง การจดจ า ความเข้าใจ ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน แรงจูงใจ การควบคุมการเรี ยน และการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ กล่าวโดยสังเขป
ได้ดงั นี้
1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง การเรี ยนรู้ของมนุ ษย์น้ นั เกิดจากการที่มนุ ษย์ให้
ความสนใจกับสิ่ งเร้าต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดีหากมีสิ่งเร้าเข้ามาพร้อมกัน หลายตัว และ
มนุ ษย์ไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวกระตุ ้นที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ /การรั บรู้ที่ต ้องการก็ไม่อาจเกิ ดขึ้นได้
ดังนั้น มัลติ มีเดี ยที่ดีจะต้องออกแบบให้เกิด การรับรู้ ได้โดยง่ายและเที่ยงตรงที่ สุด การที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจกับสิ่ งเร้าและรับรู้สิ่งเร้าต่ าง ๆ อย่างถูกต้องนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึง
ปั จ จัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง/ยกตัว อย่างได้แก่ ปั จ จัยในเรื่ องรายละเอียดและความเหมื อนจริ งของ
บทเรี ยน การออกแบบจะต้องคานึงถึงคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม เช่น ผูเ้ รี ยนที่เป็ นเด็กอาจไม่
ชอบภาพเหมื อนจริ งหรื อเต็ มไปด้ว ยรายละเอียดในขณะที่ ผเู้ รี ยนที่ เป็ นผูใ้ หญ่ ต อ้ งการที่ จ ะเห็ น
บทเรี ยน ที่มีลกั ษณะหรื อตัวอย่างที่เหมือนจริ ง และต้องการที่จะขอดูรายละเอียดของบทเรี ยนจะ
ช่ว ยกระตุ ้น ให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความสนใจ/ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เสี ยง/การใช้ภ าพนิ่ ง/ภาพเคลื่อนไหว/
นอกจากนี้ ผูอ้ อกแบบยังต้อ งพิ จ ารณาถึ งการออกแบบหน้าจอ/วางต าแหน่ งของสื่ อ ต่ าง ๆ/บน
หน้าจอ/รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของตัวอักษร หรื อการเลือกสีที่ใช้ในบทเรี ยนอีกด้วย/การ
รับรู้ในตัวกระตุน้ ที่ ถกู ต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจกับสิ่ งเร้าที่ถูกต้องตลอดทั้ง
บทเรี ยนไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกของบทเรี ยนเท่านั้น/นอกจากนี้ผอู้ อกแบบยังต้องคานึ งถึงปัจจัยอื่น ๆ/
ที่มีผลต่อการรับรู้ ได้แก่ คุณลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน/ไม่ว่าจะเป็ นระดับของผูเ้ รี ยน/ความสนใจ/
ความยากง่ายของบทเรี ยน/ความเร็ วความช้าของการเรี ยน/ฯลฯ/การรับรู้และการให้ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนับว่ามีความสาคัญมากเพราะเป็ นสิ่งที่ช้ ีนาการออกแบบหน้าจอและการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ
2. การจดจาสิ่ งที่ มนุ ษย์เรารับรู้น้ ันจะถูกเก็บเอาไว้และเรี ยกกลับมาใช้ในภายหลัง/แม้ว่า
มนุ ษย์จะสามารถจาเรื่ องต่าง ๆ/ได้มาก แต่การที่จะแน่ ใจว่าสิ่ งต่าง ๆ/ที่เรารับรู้น้ นั ได้ถูกจัดเก็บไว้
อย่างเป็ นระเบียบ และพร้อมที่จะนามาใช้ในภายหลังนั้น เป็ นสิ่งที่ยากจะควบคุม/โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อสิ่ งที่ รับรู้น้ ัน มีอยู่เป็ นจานวนมาก เช่ น การเรี ยนค าศัพท์ใหม่ ๆ ในภาษาอื่น ๆ เป็ นต้น ดังนั้น
เทคนิคการเรี ยนเพื่อที่จะช่วยในการจัดเก็บหรื อ จดจาสิ่ งต่าง ๆ นั้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น/ผูส้ ร้างบทเรี ยน
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จึงต้องออกแบบบทเรี ยนโดยคานึ งถึงหลักเกณฑ์สาคัญที่ จะช่วยในการจดจาได้ดี 2 ประการ คื อ
หลักในการจัดระเบี ยบหรื อโครงสร้ างเนื้ อหา และหลักในการทาซ้ าเมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 2 วิธีแล้ว
วิ ธี ก ารจัด โครงสร้ า งเนื้ อหาให้ เป็ นระเบี ย บและแสดงให้ ผู้เรี ยนดู น้ ั น เป็ นสิ่ งที่ ง่ า ยและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า วิธีที่ให้ผเู้ รี ยนทาซ้ า ๆ เพราะการจัดโครงสร้างเนื้อหาให้เป็ นระเบียบจะช่วย
ในการดึงข้อมูลความรู้น้ นั กลับมาใช้ในภายหลัง หรื อที่เรี ยกว่าการระลึกได้
3. ความเข้าใจการที่มนุ ษย์จะนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้น้ นั /มนุ ษย์จะต้องผ่าน
ขั้นตอนในการนาสิ่ งที่มนุ ษย์รับรู้น้ นั มาตีความ/และบูรณาการให้เข้ากับประสบการณ์ และความเร็ ว
ในโลกปั จจุบนั ของมนุ ษย์เอง/โดยการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้องนั้นใช่แต่เพียงการจาและการเรี ยกสิ่ งที่เราจานั้น
กลับคืนมา หากแต่รวมไปถึงความสามารถที่จะอธิบายเปรี ยบเที ยบแยกแยะ และประยุกต์ใช้ความรู้
นั้น ในสถานการณ์ ที่เหมาะสม/เป็ นต้น /หลัก การที่ มีอิทธิพ ลมากต่ อการออกแบบมัลติ มีเดี ย คื อ
หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งแนวคิดและการประยุกต์ใช้กฎต่าง ๆ ซึ่งหลักการทั้งสองนี้ เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับแนวคิ ด ในการออกแบบมัลติ มีเดี ยเกี่ ยวกับการประเมิน ความรู้ ก่ อนการใช้บทเรี ยน
การให้คานิ ยามต่าง ๆ การแทรกตัวอย่าง การประยุกต์กฎ และการให้ผูเ้ รี ยนอธิบายโดยใช้ขอ้ ความ
ของตน/โดยมีวตั ถุประสงค์ข องการเรี ยนเป็ นตัวก าหนดรู ปแบบการนาเสนอและกิ จกรรมต่าง ๆ
ในบทเรี ยน
4. ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน การเรี ยนรู้ของมนุ ษย์น้ นั ใช่เพียงสังเกต หากแต่รวม
ไปถึงการปฏิบตั ิดว้ ย การมีปฏิสมั พันธ์ไม่เพียงแต่คงความสนใจเท่านั้น หากยังช่วยทาให้เกิดความรู้
และทักษะใหม่ ๆ ในผูเ้ รี ยน การที่จะออกแบบบทเรี ยนที่ทาให้เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ได้น้ ัน จะต้องออกแบบให้ผเู้ รี ย นมีป ฏิสัมพัน ธ์ก ับการสอนอย่างสม่าเสมอ/และปฏิสัมพัน ธ์น้ ั น
จะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหา/และเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
5. แรงจู ง ใจที่ เหมาะสมเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การเรี ยนรู้ ข องผูเ้ รี ยน มัล ติ มี เดี ย เป็ นสื่ อ
ที่มีประสิ ทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เนื่ องจากลักษณะพิเศษของมัลติมีเดียนั่นเอง นอกจากนี้
มีท ฤษฎี เกี่ ยวกับแรงจูงใจที่ น่ าสนใจหลายทฤษฎี ที่ได้อธิ บายถึงเทคนิ ค ต่ าง ๆ/ในการออกแบบ
มัลติ มีเดี ยที่ ท าให้เกิ ด แรงจูงใจในการเรี ย น ทฤษฎี แรงจูงใจที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ใช้ในการ
ออกแบบมัลติมีเดีย ได้แก่
5.1 ทฤษฎี แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่าแรงจูงใจที่ ใช้ใน
บทเรี ยน ควรที่จะเป็ นแรงจูงใจภายในหรื อแรงจูงใจที่เกี่ยวกับบทเรี ยนมากกว่าแรงจูงใจภายนอก
ซึ่งเป็ นแรงจูงใจที่ไม่เกี่ยวเนื่ องกับบทเรี ยนแต่เป็ นสิ่ งที่ผเู้ รี ยนต้องการ/เช่น/การได้เล่นสนุ กหรื อได้
ค่าตอบแทน แรงจูงใจภายนอกทาให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนน้อย เนื่ องจากเป้ าหมายของ
การเรี ย นอยู่ที่ รางวัลที่ จะได้รับมากกว่าการเรี ยนรู้ /ในทางตรงกัน ข้ามแรงจูงใจที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
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บทเรี ยนเป็ นแรงจูงใจที่ดีต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งเทคนิ คในการออกแบบบทเรี ยนให้เกิดแรงจูงใจภายใน
เช่น การใช้เทคนิคพิเศษในการนาเสนอภาพ มีกิจกรรมที่ทา้ ทายผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นให้กาลังใจผูเ้ รี ยนแม้ว่าผูเ้ รี ยนทาผิด เป็ นต้น
5.2 ทฤษฎี แบบจาลองอาร์ ค ได้แก่ การเร้ าความสนใจความรู้ สึก เกี่ ยวพันกับเนื้ อหา
ความมัน่ ใจและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน/(สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 140) กล่าวโดยย่อดังนี้ คือ
5.2.1 การเร้าความสนใจ การเร้ าความสนใจจะต้องไม่จากัดเฉพาะในช่วงแรกของ
บทเรี ยนเท่านั้น/หากเป็ นหน้าที่ของผูอ้ อกแบบที่จะต้องพยายามทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจ/ตลอดทั้ง
บทเรี ยนวิธีหนึ่ งที่เรี ยกความสนใจจากผูเ้ รี ยนได้ดี ก็คือการทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
นัน่ เอง/ซึ่งสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ/ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5.2.2 ความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้อหา หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนรู้ สึกว่าสิ่งที่ตนกาลัง
เรี ยนอยู่น้ ั นมี ค วามหมายหรื อมี ป ระโยชน์ ต่ อ ตัว ผู้เรี ยนเอง เช่ น การใช้ ต ัว อย่า งที่ มี บ ริ บท
ตรงกับความสนใจหรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน/เป็ นต้น
5.2.3 ความมัน่ ใจ หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนทราบถึงสิ่ งที่ ตนเองควรคาดหวังใน
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 ยนมากขึ้น
ทาได้โดยการจัดหากิจกรรมซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ตนเรี ยนมาก ในสถานการณ์
จริ ง และจัดหาผลป้ อนกลับในทางบวก หลังจากที่ผเู้ รี ยนได้แสดงความก้าวหน้า และให้คาปลอบใจ
เมื่อผูเ้ รี ยนทาผิดพลาด ทั้งนี้จะต้องอยูบ่ นฐานของความยุติธรรม
6. การควบคุมบทเรี ยน ตัวแปรสาคัญในการออกแบบสื่ อการสอนมัลติมีเดียประการหนึ่งนั้น
ได้แก่ การออกแบบการควบคุมบทเรี ยนซึ่งได้แก่ การควบคุมลาดับการเรี ยน เนื้ อหา ประเภทของ
บทเรี ย น เป็ นต้น การที่ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสในการเลือกสิ่ งที่ จะเรี ยนหรื อลาดับการเรี ยนเนื้ อหาใด
ก่อนหลังนั้นไม่จาเป็ นว่าจะเกิด ผลดีเสมอไป/จากการศึกษาพบว่า จะเกิด ผลดีภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการ เช่น เมื่อผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ หญ่ เมื่อผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนดี เมื่อเนื้อหานั้นเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะสูง
หรื อเป็ นเนื้อหาที่ผเู้ รี ยนคุน้ เคย หรื อเมื่อบทเรี ยนนั้นมีคาแนะนาในการตัดสินใจต่าง ๆ เป็ นต้น
7. การถ่ายโอนการเรี ยนรู้ โดยปกติ แล้ว การเรี ย นรู้ จ ากมัลติ มีเดี ย นั้น เป็ นการเรี ย นรู้ ใน
ขั้นแรกก่อนจะมีการนาไปประยุกต์ใช้จริ ง การนาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนในบทเรี ยนและขัดเกลาแล้ว
ไปประยุกต์ใช้ในโลกจริ งก็คือ การถ่ายโอนการเรี ยนรู้นั่นเองสิ่ งที่ มีอิทธิพลต่อความสามารถของ
มนุษย์ในการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ได้แก่ ความเหมือนจริ งของบทเรี ยน ในการฝึ กอบรมใด ๆ การถ่ายโอน
การเรี ยนรู้ถือเป็ นผลการเรี ยนรู้ที่พึงปรารถนาที่สุด
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8. ความแตกต่ างรายบุ ค คล ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนมีค วามเร็ วช้าในการเรี ยนรู้แตกต่ างกัน ไป
ผูเ้ รี ยนบางคนจะเรี ยนได้ดีจากบางประเภทของมัลติมีเดีย การออกแบบให้บทเรี ยนมีความยืดหยุ่น
เพื่ อที่ จ ะตอบสนองความสามารถทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนได้เป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งความ
แตกต่างของมนุษย์น้ นั แตกต่างกันไปทั้งในด้านของบุคลิกภาพ สติปัญญา วิธีการเรี ยนรู้และลาดับ
ของการเรี ยนรู้ ดังนั้นการออกแบบบทเรี ยนผูอ้ อกแบบจึงควรคานึงถึงความแตกต่าง และออกแบบ
บทเรี ยนให้สนองความแตกต่างนี้ ให้มากที่สุด สิ่งที่จะช่วยได้ในการออกแบบบทเรี ยน/เช่น/การจัด
ให้มีการประเมิน ผลก่ อนเรี ยนจะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่ างของผู้เรี ยนแต่ละคน และการให้
คาแนะนาแก่ผเู้ รี ยนอย่างสม่าเสมอตลอดบทเรี ยน เป็ นต้น
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าจิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ ประกอบด้ว ยหลัก การ
หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาใช้ในการเรี ยนการสอน การจัดระบบระเบียบของเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
การจัดประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู้เกิ ด ได้เมื่อมีค วามพร้อม การออกแบบมัลติ มีเดี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่ดีของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทางจิตวิทยา ซึ่งในที่น้ ีจะ
มุ่งเน้นทางหลักจิตวิทยาพุทธพิสยั แนวคิดทางด้านจิตวิทยาพุทธพิสยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่
เกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดีย ได้แก่ ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง การจดจา ความเข้าใจ
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน/แรงจูงใจ/การควบคุมการเรี ยนและการถ่ายโอนการเรี ยนรู้
3. การเรียนรู้ผ้ใู หญ่
ตามแนวคิดของโนลล์ (Malcolm S. Knowles.) ได้สรุ ปพื้น ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ
ผูใ้ หญ่ (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 160) กล่าวว่า ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรี ยนรู้ได้ในกรณี เกิด
ความต้องการและความสนใจในส่ วนของตนเองที่เคยผ่านประสบการณ์น้ นั มา จึงมีความพึงพอใจ
ที่จะเรี ยนรู้ในสิ่ งนั้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผูใ้ หญ่เอง/(Life/Situations)/การเรี ยนรู้ข องผูใ้ หญ่ ตาม
แนวคิดของโนลล์ (Malcolm S. Knowles./1975) มีองค์ประกอบพื้นฐานสรุ ปได้ ดังนี้ 1) ผูใ้ หญ่จะ
เรี ยนรู้ได้ดี หากว่าเรื่ องนั้น ตรงกับความต้องการและความสนใจ/2)/สถานการณ์ ในชีวิตที่ เกิ ดขึ้ น
ถือเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง 3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ ที่ขอ้ งเกี่ยวกับการเรี ยนรู้น้ ันจะมีคุณ ค่ า
มากที่สุด 4) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าตนเอง (Self Directing) ความต้องการที่อยูใ่ นส่วนลึกของผูใ้ หญ่
คือการมีความรู้สึกว่าตัวเองนาตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งมีใครเป็ นผูช้ ้ ีนา 5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual/Difference)/ผูใ้ หญ่ มี อ ายุม ากขึ้ นจะมี ค วามแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลมากขึ้ น/ดัง นั้ น
จาเป็ นต้องคานึ งถึงความแตกต่างของการเรี ยน การจัดเตรี ยมรู ปแบบของการเรี ยนการสอน เวลา
สถานที่ และความสามารถในการเรี ยนรู้ในแต่ละขั้นของผูใ้ หญ่ ย่อมเป็ นไปตามความสามารถของ
ผูใ้ หญ่แต่ละคน (Pace of Leaning)
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ทฤษฎีการเรี ยนรู้ สามารถน ามาใช้ก ับการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ มี 3 กลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่ม
พฤติกรรมนิ ยม ได้แก่ พาฟลอฟ (Pavlov) วัตสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และ สกินเนอร์
(Skinner) กลุ่มสติปัญญานิ ยม ได้แก่ ไคช์เลอร์ (Kaiser) เลวิน (Levin) บูรเนอร์ (Bruner) และเพี ย
เจท์ (Piaget) และกลุ่มมนุ ษย์นิยม ได้แก่ มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) (สาคร พุทธปาน.
2533 : 62)
กฎแห่ งการเรี ยนรู้ของ Thorndike (สุ ชา จันทร์เอม. 2522 : 5) ได้แก่ กฎแห่ งผล ซึ่งได้
กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งจะนาความพอใจมาให้ กฎนี้ได้เพ่งเล็งถึง
ความพึ งพอใจของผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเรี ย น ดังเช่ น ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นในผลผลิต ที่ ต น
ได้สร้างขึ้น ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ต่อไปและสิ่ งที่จะให้ผลการเรี ยน
ได้รับความพึงพอใจ ก็คือ การเสริ มแรง ทั้งทางบวกและการเสริ มแรงทางลบ กฎแห่ งการฝึ กหัด
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองจะดีข้ ึน เมื่อมีการฝึ กหัดหรื อกระทาซ้ าบ่อย ๆ จาก
ผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรี ยนรู้ทกั ษะ จาเป็ นต้องมีการฝึ กหัดมาก ยิง่ มีการฝึ กหัดมาก ทักษะ
ที่ได้รับก็ยิ่งจะดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การฝึ กหัดจะต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น
ไม่ปล่อยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกหัดตามลาพัง ต้องมีการควบคุมและเสริ มแรงอย่างใกล้ชิด ผูเ้ รี ยนต้องทราบ
ผลการฝึ กเป็ นระยะและต้องฝึ กหัด ภายใต้เหตุผล กฎแห่ งความพร้อม ถ้าบุคคลจะเรี ยนรู้สิ่งใดได้
จะต้องมีความพร้อมที่จะเรี ยน พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่จาเป็ นสาหรับขบวนการเรี ยนรู้
นั้น กฎแห่ งความพร้อมนี้ จึงสอดคล้องกับเงื่อนไขพื้นฐานของการสื่ อความหมายข้อหนึ่ ง ที่ว่าผูร้ ับ
ต้องตั้งใจและสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู้ขอ้ ที่ 1 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า เราจะเรี ยนรู้ได้ดีเมื่อเรา
มีความพร้อมที่จะเรี ยน ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นในการสอนเสมอ
เพียเจต์ ได้ให้แนวคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้พฒั นาการตนเอง (นิ รมล ศตวุฒิ .
2526 : 138) เพื่อการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยคานึงถึงความพร้อมและเวลาของพัฒนาการที่แตกต่างกัน
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การให้ความคิดใหม่ การฝึ กทักษะใหม่หรื อการตัดสิ นใจว่าควรใช้เทคนิคการ
เรี ยนการสอนอย่างไร ต้องคานึงถึงการที่ไม่สามารถบังคับให้ผูเ้ รี ยนรู้ได้ท้ งั หมด แต่สามารถสร้าง
หรื อเตรี ยมสิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ/ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน
จากที่ กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า หลักการแนวคิ ดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ได้ว่า
การเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ มีพ้ืนฐานทฤษฎี ประกอบด้วย การเรี ยนในเรื่ องที่มีความต้องการและสนใจ ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ที่ผา่ นมาและผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมที่แสดงออก
จากความคิดและทักษะขึ้นอยู่กบั สิ่ งเร้า ได้แก่ เนื้อหาวิชาส่ งผ่านผูเ้ รี ยนโดยกระบวนการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประชาคมอาเซียน
4.1 ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียนและคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึ ประสงค์
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555 : ออนไลน์) ได้อธิบายโดยสรุ ปเกี่ยวกับ
อาเซียนคือ อาเซียนมีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ
ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซี ย สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม อาเซียนจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถทางานร่ วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนมีความ
ร่ วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม
รวมทั้งการช่ ว ยเหลือให้ป ระชาชนมีร ายได้เพิ่ มมากขึ้ น มีชีวิต ความเป็ นอยู่ที่ ดี เพื่ อสร้ างความ
เจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั อาเซียน ปัจจุบนั นี้ อาเซียนมีประชากรจานวน 500 กว่าล้านคน มีพ้นื ที่กว้างใหญ่
ถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผูค้ นจานวนมากมายเหล่านี้เมื่อมารวมตัวกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ย่อมทา
ให้อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และมีวตั ถุดิบที่มีมลู ค่ามหาศาล เป็ นที่ตอ้ งการของ
ประเทศต่าง ๆ ทาให้อาเซียนมีความได้เปรี ยบ และสามารถค้าขายสินค้าแข่งกับประเทศต่าง ๆ ทั้ง
ในทวีปยุโรปและอเมริ ก า ทาให้ประชาชนมี ร ายได้และมีชีวิต ความเป็ นอยู่ที่ดี มากขึ้ น อาเซี ย น
เกิ ด ขึ้ นจากความพยายามของ 5 ประเทศ ได้แ ก่ สาธารณรั ฐอิน โดนี เซี ย มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ และราชอาณาจัก รไทย ที่ ต ้องการให้อาเซี ยนเป็ นดิ นแดนแห่ ง
สันติภาพ มีความร่ วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์
การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงร่ วมกัน เรี ยกว่า ปฏิญญากรุ งเทพฯ ที่
วังสราญรมย์ เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ งหาคม 2510 ผูแ้ ทนจาก 5 ประเทศ ที่ ไ ด้ร่ วมกัน สร้ างอาเซี ย น
ได้แก่ นายอาดัม มาลิก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายตุน อับดุล ราชักบิน ฮุสเซน จากประเทศ
มาเลเซี ย นายนาซิ โ ซ รามอส จากสาธารณรั ฐฟิ ลิป ปิ นส์ นายเอส ราชารั ต นัม จากสาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ พัน เอก (พิ เศษ) ถนัด คอมัน ตร์ จากราชอาณาจัก รไทย ซึ่ งเป็ นอดี ต รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงต่ างประเทศ ในรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงจอมพลถนอม กิ ตติขจร/(ระหว่าง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 – 17 พฤศจิกายน 2514)
อาเซียนได้จดั ตั้งสานักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2519 หลังจากที่ได้มีการลงนาม
ในข้อตกลงการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุ งจาการ์ ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2524 รัฐบาลอินโดนี เซีย ได้มอบอาคารทางตอนใต้ของ จาการ์ ต า เพื่อใช้เป็ น
สานักงานใหญ่ของสานักเลขาธิ การอาเซี ยน /อาคารดังกล่าวได้ใช้เป็ นสานักงานใหญ่ถาวร
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ของอาเซีย นจนถึงทุ ก วัน นี้ สานัก เลขาธิก ารอาเซี ยน ทาหน้าที่ประสานงาน และด าเนิ น งานตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซี ยน และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซี ยนกับ คณะกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ รวมทั้งรั ฐบาลของประเทศสมาชิ ก ผูด้ ู แลการท างานของ
อาเซียน และเป็ นหัวหน้าใหญ่ข องสานักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน ซึ่ งจะอยู่ใน
ตาแหน่ ง 5 ปี และเมื่ อครบวาระจะไม่สามารถต่ 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 สั งคม และวัฒ นธรรม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนได้จ ัด ตั้งหน่ ว ยงาน ซึ่ ง
รับผิดชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้น ๆ เรี ยกว่า สานักงานอาเซียนแห่งชาติ ซ่ึงเป็ นหน่วยงาน
ที่ต้งั อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก สาหรับหน่วยงานที่ดูแลงานอาเซี ยนของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่ างประเทศ ทาหน้าที่ ป ระสานการด าเนิ น งาน
อาเซียนในประเทศไทย กับประเทศสมาชิกอาเซียน และสานักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่ อให้เกิด
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 หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม” อาเซียน มีเพลงประจาอาเซียนที่ บ่งบอกถึง
ความเป็ นอาเซี ยนชื่ อ ว่า เพลงThe//ASEAN//Way//เป็ นเพลงที่ แต่ งโดยคนไทย/คื อ/นายกิ ตติ คุ ณ สุ ด
ประเสริ 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 าหนดกา ร
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)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555. ออนไลน์) ได้อธิบายโดยสรุ ปเกี่ยวกับ
3 เสาหลัก ดังนี้
1.ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน/(ASEAN/Political/Security Community
- APSC) จะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเมืองซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาด้านต่าง ๆ
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รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ 1) สร้างแนวปฏิบตั ิร่วมกันของอาเซียนใน
ด้านต่ า ง ๆ ด้ว ยการไม่ ใช้ก าลัง แก้ไ ขปั ญ หาและการไม่ ใ ช้อ าวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ 2) เสริ มสร้ า งขี ด
ความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามที่มีผลต่อความมัน่ คงของมนุ ษย์ เช่น การก่อ
การร้าย การลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็ นต้น และ 3)/สร้างความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้ นกับประเทศต่าง ๆ/ในโลกโดยให้อาเซียนมีบทบาทนาในภูมิภาค
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/(ASEN Economic Community - AEC)
อาเซียนให้ความสาคัญในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจร่ วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุง่ ให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกันเพื่อให้ภูมิภาคมีความเจริ ญมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ/ได้เพื่อความอยู่ดี
กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน อาเซี ยนมีประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน ซึ่ งจะรวมเป็ น
ฐานตลาดเดี ยวกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า การบริ การ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรี ภายในปี 2558 ปั จจุ บนั อาเซียนได้ยอมรับคุณวุฒิร่วมกันใน 7 สาขาอาชีพเพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิ ก นักสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนัก
บัญ ชี ซึ่ งประเทศอาเซี ย นจะต้อ งเตรี ย มความพร้ อ มของผูเ้ รี ย นให้มี พ้ื น ฐานด้านคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน สาหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการทางานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างคล่องตัว ประโยชน์ ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้แก่ 1) อาเซียนจะกลายเป็ นตลาดที่สาคัญของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน
คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ 2) ประโยชน์จากการใช้วตั ถุดิบร่ วมกันในอาเซียน และ 3)
การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนในสาขาที่ประเทศไทยมีความถนัด
3. ประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น/(ASEAN/Social-Cultural/CommunityASCC)/อาเซียนตั้งเป้ าหมายการเป็ นประชาคมที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลางในสังคมที่เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน มีสภาพความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริ มให้เกิดความรู้สึกในความเป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกัน ของอาเซี ยนโดยมี ค วามร่ วมมือเฉพาะด้าน/(Functional/Cooperation)/ภายใต้ประชาคม
สัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย นที่ ค รอบคลุ ม ในหลายด้าน เช่ น การศึ ก ษา ก ารพัฒ นาเยาวชน
สิ่ งแวดล้อม วัฒ นธรรมและการสาธารณสุ ข เป็ นต้น การจัด ตั้งประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน ทาให้เกิดความร่ วมมือกันในด้านต่ าง ๆ เช่น 1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความ
เป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน 2) การพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 3) การส่ งเสริ ม ความร่ ว มมือ ในด้านสาธารณสุ ข เช่ น การป้ องกัน และการควบคุ ม
โรคติ ดต่อ 4) การจัดการปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและการส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน และ 5) การส่ งเสริ มความรู้สึกร่ วมในการเป็ นอาเซียน และอยูใ่ นครอบครัวอาเซียนร่ วมกัน
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เช่ น การจัด กิ จ กรรมค่ ายเยาวชนอาเซี ยน การจัด กิ จ กรรมที่ จ ะช่ ว ยให้พ ลเมื อ งอาเซี ย นเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ /วัฒนธรรมของกันและกัน
4.2 คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พงึ ประสงค์
คาว่า “คุณลักษณะ” ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน/พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน.2542 : 121) หมายถึงเครื่ องหมายหรื อสิ่งชี้ให้เห็นความดี หรื อลักษณะประจาตัว
ทั้งนี้ในทัศนะของนักวิชาการ เช่น พรรณพร วรรณลักษณ์ (2548: 22) ได้กล่าวถึง “คุณลักษณะ” ว่า
หมายถึงสิ่ งที่ ช้ ีให้เห็นถึงความดี หรื อพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นหรื อลักษณะประจาตัวของบุคคล
ซึ่งเป็ นการแสดงออกที่สามารถสังเกตและเห็นได้
ขณะที่คาว่า “พึงประสงค์” ตามความหมายของพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 135) หมายถึงสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ความหมายที่ ได้จ ากพจนานุ ก รมข้างต้น สรุ ป ได้ว่ าคุ ณ ลัก ษณะพลเมื อ งอาเซี ย นที่
พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในฐานะพลเมืองอาเซียน ซึ่งผลจากการ
สังเคราะห์ ห ลัก สู ต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของสมาชิ ก อาเซี ยน 7 ประเทศ บูรณาการกับผลการ
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
2.3.2.3 ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
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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
จากที่ กล่าวมาข้างต้น /สามารถสรุ ป ได้ว่า คนไทยต้อ งเตรี ย มความพร้ อ มในการพัฒ นา
ทัก ษะต่ าง ๆ/โดยเฉพาะการเรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษซึ่ ง เป็ นภาษาราชการของอาเซี ย น/และเป็ น
ภาษาสากลของโลก นอกจากนี้ ภาษาอาเซียนยังมีความจาเป็ น และสาคัญสาหรับคนไทยที่ตอ้ งเรี ยน
เพื่อประโยชน์ ในการติ ดต่ อสื่ อสาร/ประโยชน์ในการประกอบอาชี พ/และการด ารงชี วิตในด้านอื่น ๆ/
ต่อไป

5. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการค้าชายแดน
5.1 ความเป็ นมาและการก่อเกิด
ความเป็ นมาการก่อเกิดการค้าชายแดนเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ การเกิดชุมชนของมนุ ษย์บนโลกใบนี้
ไม่ สามารถจะสื บค้นหาหลักฐานมาชี้ ชัดได้ว่าเกิ ดขึ้ นมาแต่ เมื่ อใด แต่ สามารถอธิ บายได้ว่า นับแต่
เมื่ อมนุ ษย์มาอยู่รวมกันเป็ นชุ มชน และสามารถสร้ างผลผลิ ตได้หลากหลายแล้วน าผลผลิ ตนั้ น ๆ
มาแลกเปลี่ยนกันเพื่ อสนองความต้องการของตนในการด ารงชี วิตเป็ นเบื้ องต้น ซึ่ งขณะนั้นยังไม่ มี
การใช้เงินตรามากาหนดราคาสินค้า/เพื่อคานวณราคาผลผลิตเพื่อซื้อขายกันเหมือนเช่นทุกวันนี้
กาลต่อมามนุ ษย์เกิ ดการเรี ยนรู้ จนเกิ ดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนสามารถ
เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น /ความต้องการในผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วย/นอกจากนั้น อัตราการเพิ่มของ
ประชากรโลกก็มีมากขึ้น เมื่อประชากรของชุมชนมีปริ มาณเพิ่มขึ้ นย่อมมีปัญหาของการอยูร่ ่ วมกัน
ดังนั้น จึ งเกิ ด ผูน้ าชุ มชนที่ ได้รั บ การยอมรั บจากประชากรของชุ มชนนั้น ๆ ให้มีอานาจในการ
ตัดสิ น ใจแก้ไขปั ญหาของชุมชนให้ประชากรได้อยู่อย่ างมีค วามสุ ขร่ วมกันและเริ่ มขยายบทบาท
สู่กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การปกครองชุมชนก็เริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงการกาหนดค่าเงินตรา
ของท้องถิ่นตนเพื่อการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า แทนการนาผลผลิตต่อผลผลิตมาแลกกัน แบบเดิม
และนาไปสู่การกาหนดพื้นที่ดว้ ยการกาหนดเส้นเขตแดน ซึ่งกลายมาเป็ นประเทศตราบเท่าทุกวันนี้
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การกาหนดเส้นเขตแดนเพื่อแสดงอาณาบริ เวณของเขตปกครองดังกล่าวได้แบ่งแยกชุมชนที่
เคยอยู่ร่ วมกันออกไปเป็ นชุ มชนของประเทศที่ จ ัดตั้งขึ้ น ใหม่ ที่ มี ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ปฏิ บัติ
ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่การไปมาหาสู่ กนั แล้วนาผลผลิตที่ตนผลิตได้มาแลกเปลี่ยน
กันเพื่อการดารงชีพ ก็ยงั คงดาเนิ นต่อไปไม่มีการหยุดหย่อน แม้ว่ าชุมชนที่อาศัยอยูไ่ ด้ถกู แบ่งออกไปเป็ น
คนละประเทศแล้วก็ตาม/และด้วยเหตุน้ ีเองที่เป็ นที่มาของ/“การค้าชายแดน”
นอกจากการค้าชายแดนดังกล่ าว ประกอบกับเส้นทางคมนาคมขนส่ งได้มี การพัฒนาจน
สามารถเชื่อมโยงข้ามประเทศได้หลายประเทศ จึงมีการค้าอีกประเภทหนึ่ งที่อาศัยการขนส่ งข้ามเขตแดน
ทางบกเพื่อขนผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันสู่ประเทศที่สาม เช่ น การค้าที่ผปู้ ระกอบการค้าไทยได้ขาย
สิ น ค้าให้ประเทศเวียดนาม ได้ข นส่ งสิ น ค้าข้ามเขตแดนไทย - ลาว ผ่านประเทศลาวสู่ ประเทศ
เวีย ดนาม เป็ นต้น การค้ารู ปแบบนี้เรี ยกว่า “การค้าข้ามแดน” (เหตุผลที่ใช้คาว่า การค้าข้ามแดน เพราะดู
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งที่สินค้านั้น ๆ ถูกส่ งข้ามแดนของประเทศที่มีเขตแดนติดกัน และเพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน หากใช้คาว่า “การค้าผ่านแดน” จะพ้องกับค าว่า “สิ นค้าผ่านแดน” ซึ่ งอาจจะทาให้เกิ ด
การเข้าใจผิดขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง)
5.2 วิวฒ
ั นาการและความหมาย
5.2.1 วิวฒั นาการ
จากความเป็ นมาและการก่ อเกิ ดของการค้าชายแดนดังกล่าวข้างต้น การค้าชายแดนได้
ดาเนิ นมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่ อง เริ่ มต้นจากการค้าด้วยวิธีแลกเปลี่ยนผลผลิตที่จาเป็ นต่อการดารง
ชีพต่อกันซึ่งมีปริ มาณเพียงเล็กน้อย ต่อเมื่อมีผลผลิตมากขึ้ นและเกิ นความต้องการในการดารงชีพของ
ตนเอง ก็เริ่ มพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนผลผลิต (สิ นค้า) เพื่อหวังผลกาไร/แต่ก็ยงั คงจากัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่
บริ เวณตามแนวชายแดนที่ เคยเป็ นชุมชนดั้งเดิม ด้วยการขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทางที่เคยใช้อยู่แต่เดิมเมื่อ
ครั้งยังไม่ได้แบ่งเขตแดนหรื ออาณาเขต ที่เรี ยกกันว่า “ช่องทางการค้าตามธรรมชาติ” หรื อที่เรี ยกกันว่า จุด
ผ่อนปรนทางการค้า” ในปั จจุบัน จนกระทั่งเส้นทางการคมนาคมขนส่ งสะดวกมากขึ้ น จึงขยายพื้นที่
กว้างออกไป แต่ก็ยงั ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ตามบริ เวณแนวชายแดนของประเทศคู่คา้ ที่มีเขตแดนติดกัน
เท่านั้น การค้าเช่นนี้ก็เรี ยกว่า “การค้าชายแดน”
การค้าชายแดนในดินแดนที่มีเส้นเขตแดนติดต่อกัน และมีประชาชนที่มีความเหมือนกัน
ในเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษา เป็ นผลส่ งให้เกิดความสัมพันธ์กนั ไม่ว่าจะเป็ นขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความ
เป็ นอยู่ส่งผลให้มีมูลค่าการค้าสูงและจะสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ ต่ อไปในอนาคต ซึ่ งจะสามารถพัฒนาให้การค้า
ชายแดนที่มีเขตแดนติดต่อกันให้เจริ ญก้าวหน้า และยัง่ ยืนต่อไป
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5.2.2 ความหมาย
การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่อาศัยประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน แล้วผ่านไป
ยังอีกประเทศหนึ่ ง การค้าในรู ปแบบนี้ ประเทศไทยได้ทาความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงประเทศเดียว
เท่ านั้น คื อ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ งทางบกระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริ มและ
กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร และฉันเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสอง และพัฒนาการขนส่ ง
สินค้าและผูโ้ ดยสาร อานวยความสะดวกให้แก่กนั และกัน/โดยการขนส่ งสิ นค้าผ่านดินแดนของอีกฝ่ าย
หนึ่ งไปยังประเทศที่สาม หรื อในทางกลับกันจากประเทศที่ สามผ่านดินแดนของภาคีคู่ สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ ง
ฝ่ ายใดไปยังดินแดนของภาคีค่สู ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารระหว่าง
จุดภายในดินแดนของภาคีค่สู ญ
ั ญา คือ การค้าชายแดนที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกผ่านดินแดน
ของประเทศเพื่อนบ้านที่ มีชายแดนติดกันไปสู่ประเทศที่ สาม ซึ่ งได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความเป็ นมา
การค้ารู ปแบบนี้จึงน่ าจะเป็ นการค้าข้ามแดน/ไม่ใช่การค้าผ่านแดนตามความตกลงดังกล่าว และที่จะกล่าว
ต่อไปในเรื่ องการค้าชายแดนจะเป็ นการค้าในรู ปแบบของการค้าข้ามแดนจะสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
มากกว่า
5.3 รูปแบบการค้าชายแดนและข้ ามแดน
5.3.1 นาติดตัวไปบริ โภค (Consumer/Trade) เป็ นการซื้อ - ขายกัน/ระหว่างประชาชน
ในบริ เวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่ วนมากจะเป็ นสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค ซึ่งจะ
ด าเนิ น การซื้ อ- ขายกั น ทุ กวัน /และไม่ ส าม ารถเก็ บ เป็ น สถิ ติ ข้ อ มู ลป ริ มาณ ก ารค้ า ได้
5.3.2/การค้าแบบเงินสด (Cash) เป็ นการซื้อ - ขายกันในบริ เวณชายแดนที่ใช้เงินสด
และมีการสาแดง และเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุมพื้นที่น้ นั ๆ ผูซ้ ้ือจะเป็ นผูส้ าแดงตามระเบียบ
ศุลกากร และมีการเก็บสถิติขอ้ มูลทางการค้า
5.3.3/การค้าแบบขายฝาก/(Sale on Consignment License) เป็ นการค้าแบบการให้
สินเชื่อซึ่งกันและกัน การค้ารู ปแบบนี้ตอ้ งอาศัยความเชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้าชายแดนมีความสามารถใน
การติดต่อกับพ่อค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ งการจะไปลงทุนทาการค้ากับประเทศเพื่อน
บ้านจะต้องติดต่อกับพ่อค้าชายแดนเพราะเขาจะรู้ขอ้ มูลต่าง ๆ เป็ นอย่างดีในการค้า และสามารถให้
สินเชื่อแก่กนั ได้
5.3.4 การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade)
5.3.4.1/Import/License/คื อ /กรณี ที่ พ่อค้าในประเทศต้องการซื้ อสิ น ค้า/และน า
สินค้าของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก็จะต้องส่ งสิ นค้าในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการนา
สิ นค้าเข้าและสิ นค้าออกในมูลค่ าที่เท่ากันแล้ว ก็จะได้ License เมื่อพ่อค้าที่ทาการค้าได้/License/
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แล้วก็จะนา License/ที่ได้ไปสัง่ สินค้านาเข้าได้ในมูลค่าที่เท่ากันกับที่ส่งสินค้าออก ที่ทุกประเทศทา
การค้าในรู ปแบบนี้เพื่อความเสมอภาคทางการค้า และรักษาเงินตรา และเพื่อปกป้ องอุตสาหกรรมที่
เกิ ดขึ้ นในประเทศของตน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ นิ ยมใช้วิธีก ารค้ารู ปแบบนี้ คือ สหภาพ
เมียนม่าร์ นิยมใช้มากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา
5.3.4.2 Border/Trade/Agreement/เป็ นรู ป แบบการค้าที่ ประเทศเพื่อนบ้านเสนอ
โดยกระทรวงพาณิ ชย์เข้าร่ วมประชุม JTC/(Joint/Trade/Committee)/และกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่ วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี เพื่อเจรจา
เรื่ องการค้าที่คา้ ขายผ่านบริ เวณชายแดนให้เป็ นการค้าที่ ถูกต้องและมีรูปแบบที่ต รงกัน /แต่ยงั ไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่ องจากสหภาพเมียนม่าร์ ยงั ไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารู ปแบบนี้
5.3.4.3 การค้าแบบหักบัญชี /(Account/Trade/หรื อ/Counter/Trade)/การค้ารู ปแบบ
นี้ เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่แล้ว เพื่อแก้ไขปั ญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่ องจากประเทศ
เพื่อนบ้านเรี ยกร้อง เพื่อให้การค้าชายแดนเป็ นการค้าที่ถูกต้อง/จึ งคิดรู ปแบบการค้าโดยการเปิ ด
บัญชีข้ ึนมาบัญชีหนึ่ งโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หากผูค้ า้ คนใดจะทาการค้าต้องมาลงทะเบียน
เป็ นผูค้ า้ และดาเนินการสั่งของเข้ามาแล้วไปตัดหรื อหักบัญชีภายหลังแต่ไม่ประสบความสาเร็ จ/ปั จจุบนั
ไม่ได้ใช้แล้ว
5.3.4.4 การค้าแบบสากล/(Normal/Trade)/เป็ นการค้าแบบมาตรฐานสากล/โดยใช้
วิธีการเปิ ด L/C เป็ นรู ปแบบการค้าที่นิยมใช้แพร่ หลาย
5.4 ประเพณี วัฒนธรรมทางการค้าของแต่ละท้ องถิน่ (ประเทศ)
ผูป้ ระกอบการค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดารงชีพ วัฒนธรรมการค้า
ทั้งของเราและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อปรั บให้เข้าสู่ระบบ และระเบียบการค้า เช่น การค้าชายแดน
ไทย - เมียนม่าร์ แม่สอด - เมียวดี ใช้เงินบาทแลกกับเงินจ๊าต มายาวนานหลายสิ บปี นับแต่มีการค้า
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ และถือว่าเป็ นวัฒนธรรมทางการค้าท้องถิ่นระหว่าง/2/ประเทศ ที่พ่อค้า
ไทยและเมียนม่าร์ รวมทั้งประชาชน 2 ฝั่งแม่น้ าเมยกระทาร่ วมกันมายาวนานและไว้ใจซึ่งกันและ
กันโดยไม่ตอ้ งพึ่งเงินดอลล่าร์ เป็ นต้น
5.5 ความเปลีย่ นแปลงทางการค้า/นโยบายของประเทศที่มอี ทิ ธิพลต่อการค้าด้ านนั้น ๆ
ต้องติดตามความเคลื่อนไหว นโยบายของประเทศเพื่อนบ้านในเรื่ องการทาการค้า
เช่น แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์ /ในปี /2550/ว่าการค้าชายแดนแม่สอด - เมียวดี /จะยังไม่
ขยายตัว เพราะภาครัฐมีกฎระเบี ยบและเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้ น สิ่ งที่ สาคัญ คือมาตรการที่ เจ้าหน้าที่
ตารวจกองปราบปรามได้เข้ามาตรวจค้น และจับกุมร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตกับเงิน บาท ทาให้
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พ่อค้าไทยและเมียนม่าร์ ขาดความมัน่ ใจและขาดเสถียรภาพในการทาการค้าชายแดน มีการย้ายฐาน
การแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตไปยังฝั่งเมียนม่าร์ที่จงั หวัดเมียวดี ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อระบบการค้าเพราะ
ความไม่แน่ น อนของนโยบายของภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลการค้าชายแดน/(ศึกษาเพิ่มเติ ม
ที่ www.thaiechamber.com) อีกทั้งยังต้องติดตามนโยบายการค้าของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศ
จีน และอิน เดี ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้า รวมตลอดถึงเส้นทางการคมนาคมที่มีความสะดวก
รวดเร็ ว เนื่ องจากมี ก ารเชื่ อ มโยงเส้น ทางของประเทศไทยกับ ประเทศเพื่ อนบ้า น ซึ่ งสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงประเทศที่สามได้โดยง่าย เมื่อเส้นทางคมนาคมสะดวกและเอื้อต่อระบบโลจิสติกส์
ของภูมิภาค ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าการลงทุน และมีกระทบต่อการวางนโยบายของ
แต่ละประเทศ เช่น
1. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ -ใต้ เชื่อมโยงไทย พม่า ลาว จีนได้แก่
- 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 นส่ วนหนึ่งของเส้นทางเลียบชายฝั่ง
ทะเลไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
- เส้นทาง ช่องสะงา - อันลองเวง - เสียมราฐ ซึ่งเชื่อมโยงภาคอีสานใต้ของไทย กับ
เมืองเสียมราฐ
5.6 กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัตขิ องการค้าชายแดน
เรื่ องของกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และข้อผูกพันต่าง
ๆที่ประเทศไทยรับมาปฏิบตั ิ เพราะจะนาไปสู่การปฏิบตั ิโดยชอบ เป็ นภาระหน้าที่ที่ศุลกากรจะต้อง
รู้ อย่างเช่นข้อผูกพันต่าง ๆ หรื อ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านล้วนเป็ นหน้าที่ให้แก่สานักงานศุลกากร
ภาคและด่ านศุลกากรตามแนวชายแดน อย่างเช่น กรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน จากการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุ น และการท่องเที่ยว ของประเทศในเขต
ภูมิภาค ที่สาคัญได้แก่ กรอบความร่ วมมืออนุ ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง (GMS) คือ การให้สิทธิพิเศษทาง
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ภาษี ศุลกากรแก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา แม่โขง/(ACMECS)
ACMECS คื อ ยุท ธศาสตร์ ค วามร่ วมมื อ ทางเศรษฐกิ จ 5 ประเทศคื อไทย ลาว พม่ า
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 คือโครงการที่รัฐบาลไทยส่งเสริ มให้เอกชนเข้าไปทาการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลผลิตที่ได้จะได้รับการยกเว้นอากรเพือ่ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศไทย
3. AISP คือการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
4. Single Inspection เป็ นความร่ วมมือด้านการศุลกากรระหว่ างประเทศโดยมี สาระส าคัญ
คือ หากศุลกากรฝ่ ายใดเปิ ดตรวจสิ นค้าขาออกแล้ว ฝ่ ายนั้นจะออกใบตรวจสินค้าและส่ งให้อีกฝ่ าย
หนึ่งเพื่อยกเว้นการตรวจสาหรับสินค้าเที่ยวการนาเข้านั้น
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อิน โดนี เซีย - มาเลเซี ย -ไทย
(IMT- GT) และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่ วมสาหรับพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS)
5.7 เทคนิค/แทคติก ที่ช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้ พฒ
ั นาและขยายตัวอย่างยัง่ ยืน
5.7.1 ปัจจัยภายในระบบการค้าชายแดน
5.7.1.1 ความเป็ นชนเชื้อชาติเดียวกันของชุ มชนตามแนวชายแดน ที่มีภาษาพูด
ที่สามารถสื่ อสารกันเข้าใจได้ง่าย มีวฒั นธรรม ประเพณี ที่เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีเอกลัก ษณ์ ในเรื่ อ ง “ความมีน้ าใจ อัธยาศัยไมตรี ” ที่ ไม่แ ตกต่ างกัน อัน เป็ นแต้มต่ อ ที่
ได้เปรี ยบประเทศอื่นซึ่งเป็ นชนต่างเชื้อชาติ
5.7.1.2 การค้าแบบให้เครดิตสิ นเชื่อ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของผูป้ ระกอบการค้า
ไทย ที่แตกต่างจากผูป้ ระกอบการค้าของประเทศอื่น ๆ ที่ทาการค้าแบบเงินสดเท่านั้น
5.7.1.3 มีความเชื่อถือ และเชื่อใจกันระหว่างผูค้ า้ ของทั้งสองฝ่ าย เช่ น การค้า
พลอยในแถบชายแดน จังหวัดจันทบุรี หากมีผทู้ ี่นาเอาอัญมณี ปลอมมาจาหน่ าย จะโดนกลุ่มพ่อค้า
ต่อต้านและไม่ทาการค้าขายด้วย และในที่สุดจะทาการค้าไม่ได้อีกต่อไป
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5.7.2 ปัจจัยภายนอกระบบการค้าชายแดน
5.7.2.1 ความสะดวก โปร่ งใส ประหยัด ที่ เกิ ด จากพิ ธี ก ารศุ ล กากร (แรง
สนับสนุนศุลกากร) การค้าชายแดนส่ วนใหญ่ทาพิธีการส่ งออกสิ นค้าอย่างถูกต้อง แต่ดว้ ยระบอบ
การปกครองภายในของประเทศเพื่อนบ้าน และระบบการค้า จะเป็ นด้วยเหตุผลใดก็แล้ว แต่ การ
นาเข้าประเทศเพื่อนบ้านเป็ นการนาเข้าที่ไม่ถกู ต้อง เข้าลักษณะการลักลอบเข้าประเทศเพื่อนบ้าน มี
คาจากัดความคาหนึ่ งว่า “การค้าลอดรัฐ”/ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในเชิงลบ/ซึ่งสิ่ ง
เหล่านี้ เป็ นที่ ทราบกัน มายาวนานแล้ว ทาให้มองว่าไม่โ ปร่ งใส ซึ่ งศุลกากรพยายามแก้ไขให้สิ่ง
เหล่านั้นเกิดความชัดเจน ให้เป็ นที่ยอมรับ โดยไม่ตอ้ งไปอ้างว่าศุลกากรเรามีนอกมีใน เช่น เรานา
ระบบ Paperless มาใช้ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
5.7.2.2 ความเป็ นมาตรฐานของการปฏิ บ ัติ พิ ธีการศุ ลกากร นอกจากการ
สร้ างกฎระเบียบแล้ว เราจะต้องสร้ างมาตรฐานการปฏิ บตั ิท างการค้า ควบคู่กันไปในแต่ละ
ท้อ งที่ จ ะสามารถช่ ว ยทาให้ก ารค้าชายแดนพัฒ นาได้ ซึ่ งการค้าชายแดนบางท้องที่ ปัญ หาและ
อุปสรรคเกิดจากหน่ วยงานในท้องที่มกั จะอ้างเรื่ องนโยบายความมัน่ คง จึงทาให้เกิดอุปสรรคทาง
การค้า ดังนั้น ศุลกากรจะต้องชูประเด็นเรื่ องของการสนับสนุ นการค้าชายแดนอย่างถูกต้องให้เขา
ยอมรับ
5.8 เส้ นทางสายหลักการค้าชายแดน
การค้าชายแดน และการค้าผ่ านแดน ไทยไปสปป.ลาว ไปจี น และเวี ย ดนาม
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ กับเส้นทางขนส่ งทางถนนที่ เชื่อมต่อระหว่างสี่ ประเทศ/กฎเกณฑ์
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยพบว่า ในทางปฏิบตั ิการค้าระหว่างกันจะมีการใช้เส้นทาง
สายหลัก รวมทั้งสิ้ น 4 สาย ประกอบด้วย เส้นทางถนนสาย R3A R8 R9 และ R12 ซึ่งจะข้ามพรมแดน
จากไทยไปยัง สปป.ลาว โดยอาศัยสะพานข้ามพรมแดน (สะพานมิ ต รภาพไทย - ลาว) ซึ่ งใน
ปั จจุ บัน มีท้ งั หมด 4/แห่ ง/ได้แก่ /สะพานมิต รภาพแห่ งที่ /1/ระหว่างจังหวัดหนองคาย - นครหลวง
เวียงจันทน์ สะพานมิตรภาพแห่ งที่/2/ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพ
แห่งที่/3 ระหว่างจังหวัดนครพนม - แขวงคาม่วน และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ระหว่างจังหวัดเชียงราย
- แขวงบ่อแก้ว ในขณะที่มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าตลอดแนวทางชายแดน/ซึ่ง/ณ/
เดือนกรกฎาคม/2558/จุดผ่านแดนของไทยบริ เวณชายแดนไทย - สปป.ลาว ประกอบด้วย จุดผ่านแดน
ถาวร 19/แห่ ง/และจุดผ่อนปรนทางการค้า/29/แห่ ง/ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมต่ อทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพก็จะเป็ นตัวส่งให้ศกั ยภาพการค้าของไทยเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
การค้า ผ่ านแดน/หมายถึ ง /การค้าที่ เกิ ด ขึ้ นในรู ปแบบต่ า ง ๆ ที่ ป ระชาชนหรื อ
ผูป้ ระกอบการค้าจากประเทศที่หนึ่ งส่ งผ่านประเทศที่สองไปยังประเทศที่สาม หรื อจากประเทศที่
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สามผ่านแดนประเทศที่สองมายังประเทศที่หนึ่ง ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะต้องยินยอมให้มีการขนส่ ง
สิ นค้าผ่านแดนกันได้ ตลาดการค้าประเทศใกล้เคียงกับประเทศที่อยู่ถดั ไป/เช่น/จีน/อินเดีย /
บังคลาเทศ และเวียดนาม ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่าหนึ่งพันล้านคน นับว่าเป็ นตลาดการค้าที่สาคัญ
ที่น่าสนใจ การขนส่งสิ นค้าทางบกผ่านแดนไปยังประเทศดังกล่าวสามารถย่นระยะทางการขนส่ ง
สิ น ค้า เป็ นการลดต้น ทุ น ค่ าขนส่ งได้เป็ นจ านวนมาก และยังช่ ว ยส่ งเสริ มความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าไทย
5.9 การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม สามารถจาแนกตามพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับ
เวียดนาม ได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ พื้น ที่ ก ารค้าชายแดนที่ มีพรมแดนติ ดกับ สปป.ลาว ผ่านแดนไป
เวี ย ดนาม และพื้ น ที่ ก ารค้า ชายแดนที่ มี พ รมแดนติ ด กับ กัม พู ช าผ่า นแดนไปเวี ย ดนาม/ดัง นี้
5.9.1 พื้ นที่ การค้าชายแดนไทยที่ มี พรมแดนติ ดกับ สปป.ลาว ผ่านแดนไปเวี ยดนาม
ประกอบด้วย 6 แห่ง ดังนี้
5.9.1.1. จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายมีด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวร และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
ซึ่งสะดวกในการเดิ นทาง จังหวัดหนองคาย มี 3 สถานะ สถานะต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
สภาพภูมิประเทศของจังหวัด หนองคายมีลกั ษณะทอดยาวตามลาน้ าโขง จังหวัดหนองคายเป็ น
จังหวัด ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน มีอาณาเขตติด กับนครหลวงเวียงจันทน์
ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/โดยมีแม่น้ าโขงเป็ นเส้นกั้นเขตแดน
จังหวัดหนองคายเป็ นจังหวัดชายแดนที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดยมีพ้นื ที่ทอดขนานยาวไปตามลาน้ าโขง
มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ทอดขนานไปตามลาน้ าโขงโดยเฉลี่ยประมาณ
20 – 25 กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุดอยู่ที่ อาเภอเฝ้ าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยูท่ ี่ อาเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย มีอาเภอที่อยู่ติดกับลาน้ าโขง 6 อาเภอ คือ อาเภอสังคม อาเภอท่าบ่อ อาเภอศรี เชียงใหม่
อาเภอเมือง อาเภอโพนพิสัย และอาเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวง
เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาไซ
จังหวัดหนองคายมีจุดผ่านแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เป็ นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด
และจุด ผ่อนปรน 4 จุด จุ ดผ่านแดนที่ สาคัญและเป็ นสากล คื อ ด่ านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย -ไทย - ประเทศลาว ร่ วมมือกันสร้างและเป็ นประตูไปสู่อินโดจีน
5.9.1.2. จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึ งกาฬ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ .ศ.๒๕๕๔
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔/โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย การขอ
จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็ นความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจาก
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จัง หวัด หนองคายมี ร ะยะทางยาวจากเหนื อจรดใต้ ประมาณ ๓๓๐.๖ กิ โ ลเมตร/ราษฎร
ที่อาศัยอยู่บึงโขงหลง/ซึ่งเป็ นอาเภอที่ ไกลที่ สุด ต้องเดิน ทางมาติ ดต่อราชการระยะทางถึง /๒๓๘
กิโลเมตร การเดินทางไป - กลับ ทาให้เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในส่วนการบริ หารราชการ
และการแก้ไขปั ญหาด้านชายแดนไม่สะดวก และไม่ ทวั่ ถึง หากจัด ตั้งจังหวัด บึ งกาฬแล้ว จะย่น
ระยะทางได้ถึง ๑๐๒ กิ โ ลเมตร ทาให้ประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่ ายของราษฎร/ทั้งนี้ การบริ หาร
ราชการลงไปแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จังหวัดบึงกาฬเป็ นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีชายแดนเป็ นแม่น้ าโขงกั้นกลางยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร
อยู่ตรงข้ามแขวงบอลิคาไซ/สปป.ลาว/ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทยกับ
สปป.ลาวที่ ผ่านด่ านศุลกากรบึ งกาฬ จังหวัด บึ งกาฬ มีพ้ื น ที่ ติ ด กับ แขวงบอลิ ค าไซ สปป.ลาว
ระยะทาง 120 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวรจานวน 1 จุด คือ ด่านบึงกาฬ บ้านพันลา ตาบลวิศิษ ฐ์
อาเภอบึ งกาฬ เมืองปากซัน แขวงบอลิคาไซ ของประเทศ สปป.ลาว จุ ดผ่อนปรน จานวน 2 จุ ด
บ้านห้วยคาด ตาบลปากคาด อาเภอบึงกาฬ บ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคาไซ ของประเทศ
สปป.ลาว และบ้านบุ่งคล้า ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า บ้านปากกระดิ่ง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ
ของประเทศ สปป.ลาว
5.9.1.3. จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนมมีพ้นื ที่ประมาณ 5512.67 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้ น
691,901 คน 170,979 ครั ว เรื อน เป็ นจังหวัด ซึ่ งมีพรมแดนติ ด กับประเทศลาวเป็ นระยะทางยาว
164 ตารางกิโลเมตร คือ เขตอาเภอบ้านแพงติดกับบ้านบุ่งกวง เมืองปากกระดิ่ง แขวงคาม่วน อาเภอ
ท่าอุเทน ติดกับ บ้านหิ นปูน แขวงคาม่วน อาเภอเมือง ติดกับ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วนและอาเภอ
ธาตุ พนมติ ด กั บ บ้ า นปากเซบั้ งไฟ เมื อ งไชยบุ รี แขวงสะหวัน นะเขตทิ ศ เหนื อ ติ ดต่ อ กั บ
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันตกติดกับ อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และทิศใต้ติด
กับอาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร/ภายใต้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
โดยมีพี่เบิ้มอย่างจี นที่ ได้ก ลายเป็ นแหล่งผลิต และแหล่งตลาดขนาดใหญ่ ท่ามกลางภูมิทัศน์ ทาง
เศรษฐกิจที่ หลายประเทศต่างมุ่งเข้าหาจีนนี้ ทาให้ “นครพนม” กลายเป็ นพื้นที่ที่ถกู พูดถึงไม่นอ้ ยใน
เรื่ องของการเป็ น HUB เส้นทางการค้าอินโดจีน เนื่องจากเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังลาวตอนกลาง แขวง
คาม่วน ที่อยูต่ รงกับนครพนมก็สามารถเชื่ อมโยงไปยังเวียดนามกลางได้ ซึ่งเป็ นใจกลางตัว S ของ
เวียดนามพอดี ตรงกับเมืองกว่างบิงห์ และสามารถขึ้นเหนือลงใต้ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยง
ไปยังมณฑลกว่างซี นครหนานหนิ งของจีน ผ่านเวียดนาม ลาว ด้วยระยะทางเพียง 1,000 กิโลเมตร
การเป็ นศูน ย์ก ลางการแลกเปลี่ยนการค้าลุ่มน้ าโขง เริ่ มเข้าใกล้ก ับความเป็ นจริ ง เมื่อหอการค้า
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จังหวัดนครพนมออกมาเปิ ดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดน หลังจากเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่ งที่ /3/นครพนม - ค าม่วนได้/2/ปี /ยอดการค้าชายแดนเพิ่มขึ้ น /10 เท่ าตัว /จากเดิ มมูลค่ าการค้า
ชายแดนประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทต่อปี เป็ นการค้าขายระหว่ างท่าเรื อและชาวบ้านแต่พอเปิ ด
สะพานทาให้การค้าผ่านแดนที่เชื่อมโยงไปยัง ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในมณฑลกว่างซี -นคร
หนานหนิ ง ตัว เลขส่ ง ออกเพิ่ ม เป็ น 50,000 กว่ า ล้านบาท คิ ด แล้ว เพิ่ ม ขึ้ นประมาณ 600-700
เปอร์เซ็นต์
การค้าชายแดน/ผ่านแดน จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ ง จุดผ่อนปรน
4 แห่ ง จุ ดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค าม่วน) บริ เวณบ้านห้อม ต าบล อาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม เป็ นเขตติด ต่อกับบ้านเวิน ใต้ เมืองท่ าแขก แขวงคาม่วน จุด ผ่านแดนถาวร
ท่าเที ยบเรื อเทศบาลเมืองนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง นครพนม ติด ต่ อกับเมืองท่ าแขก
แขวงค าม่วน จุ ด ผ่อนปรน บ้านหนาดท่ า หมู่ 2 ต าบลบ้านกลาง อาเภอเมืองนครพนม เป็ นเขต
ติดต่อกับบ้านปากเป่ ง เมืองท่าแขก จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร ตาบลไผ่ลอ้ ม อาเภอบ้านแพง เป็ น
เขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ จุด ผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัค คี
หมู่ที่ 2 อาเภอธาตุพนม เป็ นเขตติดต่อกับบ้านด่าน/เมืองหนองบก/แขวงคาม่วน
5.9.1.4. จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 642 กิโลเมตร เป็ นจังหวัดชายแดน
ติดกับ สปป.ลาว มีแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนความยาว 72 กิโลเมตร มี 7 อาเภอ 53 ตาบล 493 หมู่บา้ น
ประชากร 3.48 แสนคน มากเป็ นอันดับที่ 66 ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product : GDP) ของจังหวัดเท่ากับ 24,898 ล้านบาท พื้นที่ ในจังหวัดมากถึงร้อยละ 40
เป็ นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา และการทาโคเนื้อ
เมื่อปี 2558 มีจานวนนักท่องเที่ ยวมากถึง 5.9 แสนคน ส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย สร้าง
รายได้ให้จงั หวัดถึง 2,431 ล้านบาท สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอยู่ที่แหล่งธรรมชาติและโบราณสถาน
ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จานวนมาก ส่ วนแหล่งท่องเที่ยวที่ สร้างขึ้น มีที่น่าสนใจ เช่ น สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
2 ตลาดอิน โดจี น หมู่บ้านท่ องเที่ ยวโฮมสเตย์ เป็ นต้น ในขณะที่ มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2558
สูงถึง 93,920 ล้านบาท โดยประเทศคู่คา้ ที่สาคัญคือ จีน ลาว และเวียดนาม และมุกดาหาร ยังเป็ น
เมืองคู่แฝดกับ 3 เมือง คือ แขวงสะหวันนะเขต : ลาว, จังหวัดกวางตรี : เวียดนาม, เมืองฉงจัว่ เขต
ปกครองตนเองกว่างซี จว้ ง : จี น/สาหรั บจังหวัดมุกดาหารได้ก าหนดให้พ้ืน ที่ 3 อาเภอ 11 ต าบล
ในจังหวัดมุก ดาหาร คือ อาเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ และดอนตาล เนื้ อที่ 361,524 ไร่ หรื อ
578.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นอาเภอชายแดนติ ดกับแม่น้ าโขง เป็ น 1 ใน 10 จังหวัดที่เป็ นพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษของประเทศ/ภาวะการค้าชายแดนกับลาว/เฉพาะที่ ด่านพรมแดนจังหวัด
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มุก ดาหาร (สะพานมิ ต รภาพฯ 2) ประจ าเดื อนเมษายน 2559 ปรากฏว่ามี มูลค่ าการค้าชายแดน
รวม 7,710 ล้านบาท โดยมีมลู ค่าการส่งออกรวม 3,386 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสินค้านาเข้ารวม
4,324 ล้านบาท ซึ่งมีสินค้าส่ งออกที่ สาคัญ ได้แก่ หน่ วยประมวลผลข้อมูลแผ่นวงจรพิมพ์ แท็งก์เปล่า
อุปกรณ์ ทาด้วยโลหะ ส่ วนประกอบของกล้อง น้ ามันเชื้อเพลิง น้ าตาล ชิ้ นส่ วนทาด้ว ยพลาสติ ก
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับให้สญ
ั ญาณเสียง และส่วนประกอบเครื่ องประมวลผลข้อมูล ส่ วนสินค้า
นาเข้า ประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้ าทองแดงบริ สุทธิ์ ส่ วนประกอบของกล้อง แท็งก์เปล่า อุปกรณ์
ทาด้ว ยโลหะ/หน่ ว ยประมวลผลข้อ มูล /เครื่ องโทรศัพ ท์ /เสื้ อเบลาส์ /เสื้ อเชิ้ ต สตรี ห รื อ เด็ก หญิ ง
ส่วนประกอบของเครน/ปั้นจัน่ สูท เจ๊กเก็ต กางเกงสตรี หรื อเด็กหญิง/และส่วนประกอบรองเท้า
5.9.1.5. จังหวัดเลย
จังหวัดเลย/มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว คิดเป็ นความยาว 197 กิโลเมตร/มี
แม่ น้ าโขง แม่ น้ าเหื อ ง/และแนวสัน เขาเป็ นแนวพรมแดนติ ด ต่ อ กับ แขวงไชยะบุ รี และแขวง
เวียงจัน ทน์ ข อง สปป.ลาว/มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว/จังหวัด เลยมีด่าน
ศุลกากร อานวยความสะดวกทางด้านการค้า 2 แห่ ง คื อ ด่านศุลกากรท่ าลี่ อาเภอท่ าลี่ และด่าน
ศุลกากรเชียงคาน อาเภอเชียงคานโดยมีรายละเอียดจุดผ่านแดน 6 ด่าน ดังนี้
จุดผ่านแดนถาวร มี 3 ด่าน ได้แก่
1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ตั้งอยูต่ รงข้ามกับเมืองสานะ
คาม แขวงเวียงจันทน์ สินค้าส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้ายานพาหนะ และส่วนประกอบ สินค้าอุปโภค
บริ โภค สาหรับสิ นค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ สิ นค้าไม้ ไม้แปรรู ป/และสิ นค้ากสิ กร เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และลูกเดือย การขนส่ งจะใช้แพขนานยนต์ ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง
2./จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังเมือง
หมื่น แขวงเวียงจันทน์ เป็ นเส้นทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร (เป็ น
ทางลูกรังประมาณ 100 กม. ส่วนอีก 60 กม. เป็ นทางลาดยาง) สินค้าส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าอุปโภค
บริ โภค สิ น ค้า น าเข้ าจะเป็ นไม้แ ปรรู ป แร่ แบไรท์ สิ น ค้า กสิ ก รรม และของป่ าจากฝั่ ง ลาว
ซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ าหลาก การขนส่งสินค้าจะใช้แพขนานยนต์ขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขง
3. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย - ลาว ต.อาฮี อ.ท่าลี่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
บ้านนากระเซ็ง ตาบลอาฮี ซึ่งอยูต่ รงข้ามกับบ้านปากหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี เป็ นจุดผ่าน
แดนถาวรที่มีก ารเปิ ดใช้สะพานมิต รภาพน้ าเหื องไทย-ลาว ซึ่งได้ทาพิธีเปิ ดใช้สะพานแห่ งนี้ เมื่อ
วัน ที่ 28 ต.ค.2547 สิ น ค้าที่ ส่ งออกบริ เวณนี้ ได้แ ก่ สิ น ค้าวัส ดุ ก่ อ สร้ าง เช่ น เหล็ก เส้น /สังกะสี
ปูน ซี เมนต์/ฯลฯ/เครื่ องใช้ไฟฟ้ า/ยานพาหนะ/และส่ ว นประกอบสิ น ค้าอุป โภคบริ โภค เป็ นต้น/

52

ส าหรั บ สิ นค้ าที่ มี ก ารน าเข้ า/ได้ แก่ ไม้ ไม้แปรรู ปกสิ กรรม/เช่ น /ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ /ลู ก เดื อย
ลูกตาว/และของป่ า
จุดผ่อนปรน มี 3 ด่าน มีแม่น้ าเหืองเป็ นแนวกั้นใช้เรื อเล็กข้ามหรื อเดินข้ามในช่วง
หน้าแล้ง
1. จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว (ฝั่งลาวได้แก่ บ้าน
เหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิ ดด่านทุกวันพระ
2. จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ตาบลปากหมัน อาเภอด่านซ้าย (ฝั่งลาวได้แก่ บ้านนาข่า
เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิ ดด่านทุกวันพฤหัสบดี
3. จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่( ฝั่งลาวได้แก่ บ้านเมืองหมอ
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี) เปิ ดด่านทุกวันพระ
5.9.1.6 จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่สุดชายแดนทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืน ที่ 10.069 ล้านไร่ มีข นาดใหญ่ เป็ นอัน ดับสองของภาค และเป็ น
อัน ดับ /3/ของประเทศมี แ นวพรมแดนติ ด กับ ประเทศเพื่ อ นบ้านเป็ นระยะทางประมาณ /428
กิ โลเมตร/โดยมีเขตติ ด ต่ อกับประเทศลาว/361/กิ โลเมตร/มีด่ านผ่านแดนถาวร จ านวน 2 ด่ าน
ที่สาคัญ คือ ด่านช่องเม็ก ตั้งอยูเ่ ขตรอยต่อพรมแดน ช่ องเม็ก/อ.สิ รินธร – ด่านวังเต่า ของ สปป.ลาว
และด่ านปากแซง ตั้งอยู่ที่ด่ านปากแซง กิ่ ง อ.นาตาล อยู่ห่ างจากตัว จังหวัด ตามเส้น ทางหลวง
หมายเลข 2050 ประมาณ 100 กิโลเมตร จุดผ่านแดนแห่ งนี้ พรมแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว มีแม่น้ าโขง
กั้นระหว่างเขตแดน ตรงกัน ข้ามกับ บ.ตาดสะพาน เมื อ งละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว
การคมนาคมและขนส่ งสิ นค้าใช้ทางเรื อและแพขนานยนต์ ซึ่งราษฎรทั้งสองประเทศสามารถผ่าน
ได้โดยไม่ตอ้ งข้ามแม่น้ าโขง/และผ่านแดนทางอาเภอเขมราฐ/(ติดต่อกับแขวงสาละวันและแขวง
จาปาสัก )/นอกจากนี้ ยังมีพ้ืน ที่ ติ ด ต่ อกับประเทศกัม พูชา/ระยะทาง/67/กิ โลเมตร/มีจุ ด ผ่านแดน
ที่สาคัญคือ ด่านพรมแดนช่องอานม้า /ระหว่างอาเภอน้ ายืน อาเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร
ประเทศกัมพูชา จังหวัดอุบลฯ มีประชากรทั้งหมด 1,805,774 คน
5.9.2 พื้ นที่ ก ารค้ า ชายแดนไทยที่ มี พรมแดนติ ดกั บ กัมพู ชา ผ่ านแดนไปเวี ยดนาม
ประกอบด้วย 2 แห่ง ดังนี้
5.9.2.1 จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะมีพรหมแดนติตต่อกับประเทศ สปป.ลาว และ
ผ่านไปเวียดนามแล้วยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 67 กิโลเมตร/มีจุดผ่านแดนที่
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สาคัญ คื อ ด่านพรมแดนช่ องอานม้า ระหว่างอาเภอน้ ายืน อาเภอจอมกระสาน จังหวัด พระวิหาร
ประเทศกัมพูชา จังหวัดอุบลฯ มีประชากรทั้งหมด 1,805,774 คน
5.9.2.2 จังหวัดสุรินทร์
เป็ นจังหวัด ที่ ต้ งั อยู่ท างตอนล่ างของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อติ ด กับชายแดน
ประเทศกัมพูชา มี ระยะทางยาว 127 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเป็ นเส้นทางสู่แหล่ง
อารยะธรรมของโลก คือ นครวัต - นครธม มีนักท่องเที่ยวเข้าออกจานวนมาก นอกจากนั้นยังมีการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าชายแดน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวพม่า ลาว และกัมพูชา มาทางานใน
จังหวัดทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูก กฎหมาย โดยไปใช้แรงงานตามสถานประกอบการและสถาน
บริ การต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร คาราโอเกะ หรื อทางานบ้าน บางรายมีการค้าประเวณี แอบแฝงและยัง
เป็ นสถานะทางผ่านไปกรุ งเทพมหานคร และเขต ปริ มณฑลต่าง ๆ ด้วยจังหวัดสุรินทร์เป็ นจังหวัดที่
มีบุคคลไปเร่ ร่อนขอทานอยูใ่ นกรุ งเทพมากที่สุดซึ่งจะมีท้ งั เด็ก คนชรา และคนพิการ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า พื้นที่ชายแดนทั้ง 7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ทาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไปยัง ประเทศลาว จีน และเวียดนาม ซึ่งทาให้มีมลู ค่าการค้า
ในแต่ละปี มีจานวนมากและเส้น ทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ฉะนั้น ภาษาในการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการค้าชายแดนจึงมีความจาเป็ นที่ผปู้ ระกอบอาชีพการค้าหรื อประชาชนที่ติดต่อค้าขายในพื้นที่
ชายแดนต้องเรี ยนรู้เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กาลังเกิดขึ้น

6. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไพศาล หวังพานิช (2523 : 209) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการฝึ กอบรม หรื อจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็ นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถ หรื อความสัมฤทธิ์ของบุคคลว่าเรี ยนรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด
ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดหมาย และลักษณะวิชาที่สอน คือ
1. การวัด ด้วยการปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบั ติ หรื อ
ทักษะของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรู ปการกระทาจริ งให้ออกมาเป็ น
ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็ นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องวัดโดยใช้ขอ้ สอบปฏิบตั ิ
2. การวัด ด้านเนื้ อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ ย วกับเนื้ อหาวิชาอัน เป็ น
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนรวมถึงการตรวจสอบความสามารถในด้านต่ าง ๆ/สามารถวัดได้
โดยใช้ขอ้ สอบผลสัมฤทธิ์
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อัจฉรา สุ ขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530 : 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึงความสาเร็ จที่ได้จากการทางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายามจานวนหนึ่ง /ซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก
การกระทาที่อาศัยความสามารถทางร่ างกายหรื อสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จึงเป็ นขนาด
ของความสาเร็ จที่ ได้จากการเรี ยนที่ อาศัยการทดสอบ เช่ น จากการสังเกตหรื อการตรวจการบ้าน
หรื ออาจอยู่ในรู ปของเกรดที่ได้มาจากโรงเรี ยน ซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซบั ซ้อนและช่วงเวลา ใน
การประเมิน อัน ยาวนานหรื ออีก วิธีห นึ่ งอาจวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทัว่ ไป
กู๊ด (Good. 1973 : 103) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในสถานศึกษา โดย
ปกติวดั จากคะแนนที่ครู เป็ นผูใ้ ห้หรื อจากแบบทดสอบหรื ออาจรวมทั้งคะแนนที่ ครู เป็ นผูใ้ ห้และ
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
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
6.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกิ จ/รั ต นสุ ว รรณ/(2525 :/210)/ได้แบ่ งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนไว้ ดังนี้
1. แบบทดสอบที่ ค รู สร้ างขึ้ น ใช้เอง ครู ผสู้ อนจัด สร้ างขึ้ น เพื่ อวัด ความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนหลังจากได้มีก ารเรี ยนการสอนไประยะหนึ่ งแล้ว/โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้ จ ะใช้
เฉพาะภายในกลุ่มนักเรี ยนที่ครู ผอู้ อกข้อสอบเป็ นผูส้ อนจะไม่นาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มอ่อน/ทั้งนี้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนักเรี ยนว่า มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการ
สอนมากน้อยเพียงใด และจะนาผลสอบนี้ ไปใช้ท้ งั ปรับปรุ งซ่อมเสริ ม การเรี ยนการสอนกับนาไป
ตัดสิ น ผลการเรี ยนของนักเรี ยนด้ว ยตัวอย่างแบบทดสอบ ที่ครู ใช้การสอบปลายภาคหรื อปลายปี
หรื อเมื่อสิ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละบทเรี ยนนั้นเอง
2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เช่นเดียวกับแบบทดสอบที่ครู
สร้ างขึ้ นใช้เอง แต่ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเที ยบการเรี ยนด้านต่ าง ๆ/ของนัก เรี ยนที่ ต่ างกลุ่มกัน
บุญชม ศรี สะอาด (2532 : 8 – 9) ได้แบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็ น/2/ประเภท คือ
2.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ สร้ างขึ้น ตามจุ ดประสงค์
เชิงพฤติกรรม มีคะแนนเกณฑ์ที่ใช้ตดั สินใจว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรื อไม่การวัด
เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ซ่ึงเป็ นหัวใจของการทดสอบประเภทนี้
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2.2/แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม /หมายถึง /แบบทดสอบที่ สร้างเพื่อวัด ให้ครอบคลุม
หลักสูตรสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจาแนกผูเ้ รี ยนตามเก่งอ่อนได้ การรายงานผล
การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นคะแนนมาตรฐานที่ สามารถวัดได้และแสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคล เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใช้กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536 : 146 –147) ได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคาถามที่ครู เป็ นผูส้ ร้างขึ้นเป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยนว่านักเรี ยนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่ องตรงไหนจะได้สอน
ซ่อมเสริ มหรื อเป็ นการวัดความพร้อมที่จะได้เรี ยนในบทเรี ยนใหม่ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของครู
2./แบบทดสอบมาตรฐาน/แบบทดสอบประเภทนี้ สร้ างขึ้ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญในแต่ ละ
สาขาวิชา หรื อจากครู ผสู้ อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณ ภาพดี
จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็ นหลักเปรี ยบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องใดก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีค่มู ือดาเนิ นการสอบ บอกวิธีสอนและยังมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้ว ยทั้งแบบทดสอบที่ค รู สร้ างขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐาน
มี วิธี ก ารสร้ างข้อค าถามเหมื อ นเป็ นค าถามที่ ว ดั เนื้ อหา และพฤติ ก รรมที่ ส อนไปแล้ว จะเป็ น
พฤติกรรมที่สามารถตั้งคาถามวัดได้ซ่ึงควรจัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง 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 จาแนกเป็ น/2/ประเภทใหญ่ ๆ/คื อ/แบบสอบมาตรฐานกับแบบสอบที่ ค รู สร้ างขึ้ น แบบสอบ
มาตรฐานและแบบสอบที่ครู สร้างขึ้นมีความแตกต่างกันใน/5/ประการ/ดังต่อไปนี้
1. การจากัดของเนื้อหาวิชาที่สอบ
2. การทดลองใช้แบบสอบ
3. วิธีดาเนินการสอบ
4. วิธีการให้คะแนน
5. ตารางปกติวิสยั เพื่อการเปรี ยบเทียบ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการมักใช้วดั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเน้นการวัดความรู้ความสามารถจากการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล/การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ควรคานึงถึงเนื้ อหาหรื อทักษะภายในขอบเขตที่ใช้วดั สิ่งที่ตอ้ งการวัดจะต้องเกิดการ
เรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งโดยทัว่ ไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จาแนกประเภทได้
ดังนี้
1. เป็ นแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐาน
2. เป็ นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
3. เป็ นลักษณะการวัดด้านปฏิบตั ิและการวัดเนื้อหา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็ นแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
6.3 หลักเกณฑ์เบือ้ งต้นในการสร้ างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัญ ญา/วิศาลาภรณ์ /(2530 :/12)/กล่าวว่าในการสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนนั้นมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ควรพิจารณาประกอบในการสร้างแบบทดสอบ/ดังต่อไปนี้
1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนควรจะ
วัดตามจุดมุ่งหมายทุกอย่างของการสอนและจะต้องมัน่ ใจได้ว่าสิ่งที่ตอ้ งการจะวัดได้จริ ง ในปัจจุบนั
กระทรวงศึกษาธิการ/ได้กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในทุกรายวิชา ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องวัดให้ตรง
และครบจุดประสงค์
2. การวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นการวัด ความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน การ
เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ดังนั้นครู ควรจะทราบว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยน
มีความรู้ความสามารถอย่างไร
3. การวัด ผลเป็ นการวัด ทางอ้อ ม/เป็ นการยากที่ จ ะใช้ข ้อ สอบแบบเขี ย นตอบ
วัดพฤติกรรมที่จะสอบวัดจะต้องทาอย่างรอบคอบและถูกต้อง
4. การวัด ผลการศึกษาเป็ นการวัดที่ ไม่สมบูรณ์ /เป็ นการยากที่ จะวัด ทุ ก สิ่ งทุ กอย่าง
ที่สอนได้ภ ายในเวลาจ ากัด สิ่ งที่ สอบได้ วัด ได้ เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติ ก รรมทั้งหมดเท่ านั้น
ดังนั้นจึงต้องมัน่ ใจว่าสิ่งที่สอบวัดนั้นเป็ นตัวแทนที่แท้จริ งได้
5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใช่ เพียงเพื่อจะให้เกรดเท่านั้น/การวัดผลเป็ น
เครื่ องช่ วยในการพัฒนาการสอนของครู เป็ นเครื่ องช่วยในการเรี ยนของนักเรี ยน/ดังนั้น การสอบ
ปลายภาคครั้งเดียวจึงไม่พอที่จะวัดกระบวนการเจริ ญงอกงามของนักเรี ยนได้
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6. ในการให้การศึกษาที่สมบูรณ์น้ นั สิ่งสาคัญไม่ได้อยูท่ ี่การทดสอบแค่เพียงอย่างเดียว
กระบวนการสอนของครู ก็เป็ นสิ่งสาคัญยิง่
7. การวัด ผลการศึก ษามีค วามผิดพลาดของที่ชงั่ ได้น้ าหนักเท่ ากันโดยตาชัง่ หยาบ ๆ
อาจมีน้ าหนักต่างกัน ถ้าชัง่ โดยตาชัง่ ละเอียด ทฤษฎีการวัดผลเชื่อว่า
คะแนนที่สอบได้ = คะแนนจริ ง + ความผิดพลาดในการวัด
8. การวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนควรจะเน้น การวัด ความสามารถในการใช้ค วามรู้
ให้เป็ นประโยชน์ หรื อการนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
9. ควรคานึ งถึงขีดจากัดของเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เครื่ องมือ
ที่ ใช้โ ดยมากคื อข้อสอบขี ด จ ากัด ของข้อสอบ/ได้แก่ /การเลือกตัว แทนของเนื้ อหา/เพื่อมาเขี ยน
ข้อสอบความเชื่อถือได้คะแนนและการตีความหมายของคะแนน เป็ นต้น
10./ควรจะใช้ชนิดของแบบทดสอบหรื อคาถามให้สอดคล้องกับเนื้ อหา/เพื่อวิชาที่ สอบ
และจุดประสงค์ที่จะสอบวัด
11./ในสภาพแวดล้อมที่ ต่างกัน คะแนนที่ สอบได้อาจแตกต่างกัน ดังนั้นในการวัดผล
การศึกษา จึงจะทาข้อสอบได้เสร็ จ
12./ให้ขอ้ สอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะ
มีระดับความยากง่ายของภาษาที่ใช้เหมาะสม มีเวลาสอบนานพอที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่จะทาข้อสอบได้เสร็ จ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มี
หลัก เกณฑ์/คื อ/วัด ให้ต รงกับวัต ถุป ระสงค์ /การวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนควรจะใช้ชนิ ด ของ
แบบทดสอบหรื อค าถามให้สอดคล้องกับเนื้ อหาเพื่อวิชาที่ สอบและจุด ประสงค์ที่จะสอบวัดให้
ข้อสอบมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะมีระดับความยาก
ง่ายของภาษาที่ใช้เหมาะสม
6.4 กระบวนการสร้ างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บุญเชิด ภิญโญอนันต์พงษ์ (2524 : 21-30) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสร้าง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ พิจารณา ดังนี้
จุดประสงค์ของการนาแบบทดสอบไปใช้การวางแผนสร้างแบบทดสอบว่าจะสร้าง
แบบทดสอบอย่างไรหรื อทราบจุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบความรู้ ก่ อนทาการเรี ยนการสอน
เพื่อที่ผสู้ อนจะสามารถนามาปรับปรุ งวิธีการสอน ดังนั้นจุดประสงค์ของการนาแบบทดสอบไปใช้
อาจจาแนกเป็ น 4 จุดประสงค์ คือ
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1.ใช้ตรวจสอบความรู้เดิมจะทาการสอบก่อนที่จะเริ่ มต้นทาการสอน/เพื่อพิจารณาว่า
นัก เรี ยนมีความรู้พ้ืน ฐานที่ จ าเป็ นสาหรั บเนื้ อหาที่ จะเรี ยนเพียงพอหรื อไม่และนักเรี ยนมีความรู้
เนื้อหาที่จะสอนหรื อไม่
2. ใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
3. ใช้วินิจฉัยผูเ้ รี ยน
4. ใช้สรุ ปบทเรี ยน
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด/เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด คือ เนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ทาการสอน/การวิเคราะห์หลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรเป็ นกระบวนการในการจาแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวข้อ
เนื้ อหาสาระที่สาคัญ อะไรบ้างมีจุด ประสงค์ที่จะให้เกิ ดพฤติก รรมอะไรบ้าง/ดังนั้น/การวิเคราะห์
หลักสูตร/จึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 อย่าง คือ
1. การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา เป็ นการจาแนกหรื อจัดหมวดหมู่เนื้อหาวิชาเป็ นหัวข้อสาคัญ
โดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1.1 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของเนื้อหา
1.2 ความยากง่ายของเนื้อหา
1.3 ขนาดของเนื้อหา
1.4 เวลาที่สอน
2. การวิเคราะห์จุดประสงค์
การวิเคราะห์จุด ประสงค์เป็ นการจาแนกหรื อจัด หมวดหมู่เนื้ อหาวิชาเป็ นหัวข้อ
สาคัญ โดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
2.1 รวบรวมจุดประสงค์เป็ นการจาแนกหรื อจัดหมวดหมู่เนื้อหาวิชาเป็ นหัวข้อสาคัญ
โดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
2.2 เขียนพฤติกรรมที่สาคัญของแต่ละจุดประสงค์ท้งั หมด
2.3 ยุบพฤติกรรมที่สาคัญที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้เป็ นพฤติกรรมเดียวกัน
2.4 นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยบุ รวมแล้ว
ขั้นที่ 2 การตระเตรี ยมงานและเขียนข้อสอบ
เมื่ อ วางแผนการสร้ างแบบทดสอบโดยการสร้ างเป็ นตารางวิ เคราะห์ ห ลัก สู ต ร
เรี ยบร้อยแล้ว ต้องเตรี ยมงานและเขียนข้อสอบต่อไป
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ขั้นที่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนข้อสอบและจัดพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาไปทดลองสอบ
ขั้นที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบเป็ นการตรวจสอบว่า
แบบทดสอบมีคุณภาพหรื อไม่โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ดังนี้
1. ความแม่นตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมได้ตรงตามที่ระบุไว้
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
ดาเนินการสอบ การตรวจให้คะแนนแต่ผลการสอบถูกต้อง
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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จากที่กล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุ ปได้ว่าการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน/มี ก ระบวนและขั้น ตอนในการสร้ างที่ เป็ นระบบ/คื อ/มีก ารวางแผน/การเตรี ยมและเขี ยน
ข้อสอบ/การนาไปทดลองสอบ/การประเมินผลแบบทดสอบ

7. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จและประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองได้
ตรงกับความต้องการของนักเรี ยนและยังมีผใู้ ห้ความหมายของคาว่า“ความพึงพอใจ”ไว้หลายท่าน/
พอสรุ ปได้ ดังนี้
เฮอร์ ซ เบอร์ ก และคณะ (Herzberg, F., Bernard, M.; & Barbara. 1959 : 186) ได้คิ ด
ทฤษฎี ก ารจูงใจแบบมีปั จจัย 2 ด้าน คื อ ปั จ จัยทางด้านความพึงพอใจ และปั จ จัยทางด้านความ
ไม่พึงพอใจ โดยกล่าวว่าปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจได้น้ นั ต้องเป็ นปัจจัยพิเศษนอกเหนือจากที่ผอู้ ื่นมี
และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งที่จะนาไปสู่ความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่ งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล
วอลเลอร์สไตน (Wallerstein.1971 : 256)/ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ได้รั บ ผลส าเร็ จ ตามความต้อ งการ และอธิ บ ายว่ าความพึ งพอใจเป็ น
กระบวนการทางจิ ตวิทยาไม่สามารถมองเห็ น ได้ชัดเจน แต่ สามารถคาดคะเนได้จ ากการสังเกต
พฤติกรรมของคน การที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ
กู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึก พอใจ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากความสนใจและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ
มณี โพธิเสน (2543 : 12) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็ นความรู้สึก ยินดีเจตคติ
ที่ดีของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนทาให้เกิดความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้น ๆ
กรชกร ชวติ (2544 : 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวัง
กับผลประโยชน์ที่ได้รับจากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้ว่าความพึงพอใจ/หมายถึง/ความรู้สึก ที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ที่ได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ตนได้สมั ผัสเรี ยนรู้ แล้วแสดงออกมา
เป็ นพฤติกรรมเชิงบวก หรื อลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
7.2 ทฤษฎีสร้ างความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของมนุ ษย์เกิ ดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งมีนักการศึกษา
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 มนุ ษย์จะถูกจูงใจหรื อกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงานอย่างใด
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อย่างหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ อยู่ภายในจิต ใจ/ทฤษฎี น้ ี มีสมมติ ฐานที่ สาคัญ
3 ประการ/คื อ /1)/มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี ค วามต้อ งการและไม่มี ที่สิ้ น สุ ด /2)/ความต้องการที่ ได้รับ การ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอีกต่ อไป แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะมีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อตอบสนองความต้องการ 3) ความต้องการ
ของมนุ ษย์จ ะมี ล ัก ษณะเป็ นล าดับ ขั้น จากต่ า ไปหาสู ง ตามล าดั บ ความต้ อ งการ/ในขณะที่
ความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองบางส่ วนแล้ว ความต้องการขั้นสูงถัดไปก็จะตามมาเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมต่อไป/ลาดับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ Maslow (1954 : 80-101) ได้
แบ่งไว้เป็ น 5 ลาดับขั้น จากต่าไปหาสูง คือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย ( Biological and Physiological needs) เป็ นความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยูร่ อด เช่น ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า เครื่ องนุ่ งห่ ม
ยารักษาโรค การพักผ่อน ที่พกั อาศัย และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและมัน่ คง (Safety needs) เป็ นความต้องการ
ที่ จ ะได้รับการคุ ้มครองภัยต่ าง ๆ/ที่ เกิ ด ขึ้ น กับร่ างกายความมัน่ คงในทางเศรษฐกิ จความมัน่ คง
ในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคมความต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการทางด้านความปลอดภัย
และมัน่ คง/ความต้องการความรัก /และความเป็ นเจ้าของ/ความต้องการที่ จะได้รับการยกย่องใน
สังคม/ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวิต
3./ความต้องการความรั ก และความเป็ นเจ้าของ/(Belongingness/and/Love/needs)
เมื่อความต้องการทางร่ างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว /ความ
ต้องการความรักและ ความเป็ นเจ้าของก็จะเริ่ มเป็ นสิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ความ
ต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ/หมายถึง/ความต้องการที่จะเข้าร่ วมและได้รับการยอมรับ
ได้รับความเป็ นมิตร และความรักจากเพื่อนร่ วมงาน
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem needs) เป็ นความต้องการ
เกี่ยวกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของความรู้ความสามารถรวมทั้งความต้องการที่จะให้บุคคล
อื่นยกย่อง สรรเสริ ญหรื อ เป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคม และความต้องการในด้านสถานภาพ
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวิต (Self- actualization needs) เป็ นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุ ษย์เป็ นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่างตาม
ความนึกคิด หรื อตามความคาดหวังของตน
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow
แสดงให้เห็ น ว่าความต้องการของมนุ ษ ย์มีระดับความสาคัญ ที่ แตกต่ างกัน /จากความต้อ งการ
ขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขั้นสูงสุด เมื่อความต้องการขั้นใดขั้นหนึ่ งได้รับการตอบสนอง
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ก็จะมีความต้องการขั้นอื่นต่อไปไม่สิ้นสุ ดต่อให้ความต้องการขั้นสูงสุ ดได้รับการตอบสนองก็ใช่ว่า
ความต้องการจะสิ้นสุด
7.3 วิธีสร้ างความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
การที่มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อการจัดการเรี ยนการสอน
ต้องมีวิธีการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น/ซึ่งมีนกั การศึกษากล่าวไว้น่าสนใจ ดังนี้
บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) กล่าวว่า ถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรม ที่ตน
ต้องการก็จะคาดหวังได้ แน่ นอนว่านักเรี ยนทุก คนได้เตรี ยมใจสาหรับกิจกรรมที่ ตนเองเลือกนั้น
ด้ว ยความกระตื อรื อร้ น พร้ อมทั้งความมัน่ ใจสามารถสังเกตเห็ น ความแตกต่ างของความพร้ อม
ทางด้าน จิตใจได้อย่างชัดเจน และทาให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ วและประสบผลสาเร็ จสูง
วิจารณ์ พานิ ช (2556 : 3 - 37) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนสอนให้นักเรี ยนสนุ ก กับการเรี ยน
เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้นักเรี ยนมีองค์ประกอบที่ สาคัญ ที่ สุด /2/อย่าง/คือ/แรงบัน ดาลใจ
กับการเรี ยนแบบที่นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ซึ่งสามารถสร้างได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดสภาพและบรรยากาศห้องเรี ยน 3 แบบ ได้แก่ 1) สร้างความรู้สึก เป็ นชุ มชนใน
ห้องเรี ยนที่สมาชิกมีความเอื้ออาทรต่อกัน/ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเรี ยนรู้ไปด้วยกันโดยสมาชิก
ของชุมชน คือ ผูเ้ รี ยนและครู มีความสัมพันธ์แนวราบระหว่างสมาชิก 2) ผูเ้ รี ยนเรี ยนอยูใ่ น สภาพที่มี
ระดับความท้าทายเหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยนโดยทัว่ ไปความท้าทายแรกคือการเรี ยนรู้แบบ ครู ไม่สอน
โดยบรรยายหน้าชั้นเรี ยน/ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนเองโดยการลงมือทา/3)/การจัดการเรี ยนรู้แบบ ที่ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนอย่างบูรณาการ/ครู ตอ้ งหาวิธีจดั การเรี ยนรู้ให้ครบทุกด้านของการเรี ยนรู้เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้นาไปสู่ปัญญาในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
2. ทาให้ผเู้ รี ยนสนใจด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้างสรรค์มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะสม
กับผูเ้ 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 เกรดดีก็
ต้องทางานหนัก และต้องพิสูจน์ระดับการเรี ยนของตนว่าคู่ควรแก่เกรดนั้น โดยที่มีการทางานและ
สอบสะสมคะแนนในการประเมิน ที่ หลากหลายแบบ เพื่อให้น้ าหนัก คะแนนที่ ช่วยให้ประเมิน
คุณภาพของการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้
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5./การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้ผเู้ รี ยนโพสต์ขอ้ ความ เพื่อให้มีการวิจารณ์กนั
และกันของผูเ้ รี ยนและครู
6./ครู ผูส้ อนต้อ งมี ค วามรั ก ความเมตตาต่ อ ศิ ษ ย์ และมี ค วามชัด เจนต่ อ มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ในรายวิชาที่ตนสอน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า วิธีการสร้างความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อ
การจัดการเรี ยนรู้สามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ/คือ/ความต้องการของผูเ้ รี ยนกับ
วิธีก ารจัดการเรี ยนรู้ข องครู ที่จ ะตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่ งต้องมีก ารออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบรรยากาศของห้องเรี ยนต้องเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ 2) ด้านสื่ อ
และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต้องสร้างสรรค์หลากหลายตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการลงมือทา/3)/ด้านครู ผสู้ อนต้องมีบุค ลิกภาพที่เปี่ ยมไปด้วยความรัก /ความ
เมตตา ความหวังดี มีความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่ตนสอนมีความยุติธรรมและมี
วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเหมาะกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน/4)/ด้านผูเ้ รี ยนครู ตอ้ งมีความสามารถใน
การเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมที่จะเรี ยนรู้โดยการปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู้
7.4 เครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึก ที่ อยู่ภ ายในจิ ตใจของนัก เรี ยน จะเกิ ด ความพึงพอใจ
หรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั การจัดการเรี ยนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน เพราะความพึงพอใจ
เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การวัดจึงวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออก เมื่อมีสิ่งเร้าภายนอกมา
กระตุน้ ซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ มีผเู้ สนอวิธีการวัดความพึงพอใจไว้น่าสนใจ/ดังนี้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536 : 3 - 4) และวิไล รัตนพลที (2548 : 33) ได้
เสนอวิธีวดั ความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) เป็ นการวัดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคล แสดงออก
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนาข้อมูลไปอนุมานว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร
2. การรายงานตนเอง (Self-report) เป็ นการวัดโดยการให้บุคคลเล่าความรู้สึกที่มีต่อ
สิ่งนั้น ออกมาจากการเล่านี้สามารถที่จะกาหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจได้
3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการซักถามกลุ่มบุคคลที่ ใช้เป็ นตัวอย่าง อาจไม่
ยอมเปิ ดเผยความรู้สึกที่แท้จริ ง
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4. เทคนิ คจินตนาการ (Projective Techniques)/วิธีน้ ี อาศัยสถานการณ์หลายอย่าง ไป
เร้าผูส้ อบเมื่อผูส้ อบเห็นภาพแปลก ๆ ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแล้ว นามาตีความหมายจากการ
ตอบนั้น ๆ ก็พอจะวัดความพึงพอใจได้ว่าพอใจหรื อไม่
5./วิธีการวัดทางสรี ระ คือ ใช้เครื่ องมือเพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของร่ างกาย การ
วัดทางสรี ระนี้ สามารถกระทาได้โดยการวัดความต้านกระแสไฟฟ้ าของผิวหนัง การขยายของลูก
นัยน์ตาการวัดฮอร์โมนบางชนิด
6. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิ ยมใช้ก ันอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ ง จากที่ กล่ าวมา
ข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา เมื่อได้รับการ
กระตุ ้นจากสิ่ งเร้ าภายนอก สามารถวัดความพึ งพอใจได้จากเครื่ องมือหลายชนิ ด เช่ น การสังเกต การ
รายงานตนเอง วิธีการสัมภาษณ์ เทคนิ คจินตนาการ วิธีการวัดทางสรี ระ และการใช้แบบสอบถามทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทความเหมาะสม ตลอดจนจุดประสงค์ของการวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้วดั ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในวิชาเคมีที่เน้นความรู้ค่คู ุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ /6/โดยใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจ/แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า /(Rating Scale)/5/ระดับ
ซึ่งผูว้ ิจยั พัฒนามาจาก ปัญจพร มาพลาย (2553) เป็ นเครื่ องมือวัดความพึงพอใจ

8. เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
8.1 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สุ จิ น ดา เอี่ ย มโอภาส (2552 : 130) ได้ ศึ ก ษาชุ ด การเรี ยน “Learning Mathematics
Through English” ที่เน้นทักษะการใช้ตวั แทน เรื่ อง ความน่าจะเป็ นที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน “Learning
Mathematics Through English” ที่ เน้น ทัก ษะการใช้ต ัว แทน (Representation) เรื่ อ ง ความน่ าจะ
เป็ นอยูใ่ นระดับสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ/50/อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ/.01
2. เจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน
“Learning Mathematics Through English” สู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ขวัญตา ทองใบ (2553 : 56) ได้พฒั นาชุดการเรี ยน เรื่ อง ป่ าชายเลนสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า
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1. ชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลนที่พฒั นาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43
2. ผลสัมฤทธิ์ และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของนักเรี ยนหลังใช้ชุดการ
เรี ยน เรื่ อง ป่ าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน/เรื่ องป่ าชายเลน/ในระดับดี
ฐิตาพร วิภววาณิ ชย์ (2553 : 66) ได้พฒั นาชุดการเรี ยนวรรณคดีดว้ ยตนเอง เรื่ องอิเหนา
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดการเรี ยนวรรณคดีดว้ ยตนเอง/เรื่ องอิเหนา มีประสิทธิภาพ 80.40/80.57
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนวรรณคดี ดว้ ยตนเอง เรื่ อง อิเหนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์. (2553 : 127 - 137) พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การนวดไทย
การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย เพื่อประเมินหา
ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เพื่อหาผลการเรี ยน ทักษะ และเพื่อหาความพึงพอใจ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ /คือ/1)/คู่มือชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองเรื่ องการนวดไทย
และวีดิทศั น์ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นสื่อหลักในการเรี ยนวิชาการนวดไทยด้วยตนเอง ได้วิเคราะห์สร้าง
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ อง การนวดไทย โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการศึกษาผูใ้ หญ่ของโนลล์ เป็ น
แนวทางประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรี ยนนวดไทย การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เนื้อหา
วิชาการนวดไทย รู ปแบบคู่มือ และรู ปแบบวีดิทศั น์ /2)/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3)
แบบสังเกตความรู้ทกั ษะ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ชุด การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ องการนวดไทยที่สร้างจากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน จะมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยน สูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ความรู้ทกั ษะการนวดไทย
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมีความรู้ความเข้าใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก นอกจากนั้น
ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกันด้านเพศ อายุ ที่อยู่อาศัย สถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความต้องการใช้
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทยไม่แตกต่างกันและโดยรวมเรี ยนเพื่อเป็ นพื้นฐานเรื่ อง
ดูแลสุ ขภาพ และใช้ประกอบอาชีพ ความพึงพอใจชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเรื่ องการนวดไทยมาก
เพราะทดแทนหรื อ เสริ มวิธี ก ารเรี ย นแบบกลุ่ มในห้อ งเรี ย น ลดเวลาเรี ยน อ่อ นตัว สะดวก มี
ประสิทธิภาพและประหยัด

66

ปั ญจพร แสนจันทร์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี ที่
เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยการวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วชิ าเคมี ที่เน้นความรู้ค่คู ุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน จากโรงเรี ยนดอนเมืองทหารอากาศบารุ ง จานวน 49 คน
และใช้ t-test Independent ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมที่ พฒั นาขึ้นโดยวัด
จาก ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนระหว่ า งเรี ยนแต่ ล ะชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และ
แบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลงานวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิชาเคมี
ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยน สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี
ที่เน้น ความรู้คู่ คุ ณ ธรรมอยู่ใน ระดับมาก จึ งอาจกล่าวได้ว่ าชุ ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ว่าเคมีที่เน้น
ความรู้ค่คู ุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุ ปได้ว่าชุดการเรี ยนมีคุณค่าที่จะนามาใช้สอนได้เพราะผล
การเรี ยนจากชุดการเรี ยนไม่แตกต่างจากการสอนแบบปกติ ในบางโอกาส การเรี ยนจากชุดการเรี ยน
ให้ผลเรี ยนดีกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากนี้ชุดการเรี ยนยังมีขอ้ ดีในด้านอื่น ๆ อีกหลายประการ
เช่ น นัก เรี ยนมีค วามพอใจในการเรี ยนช่ว ยให้มีค วามคงทนในการจาดี ก ว่า ดังนั้น จึ งควรศึกษา
วิธีการใช้ให้เกิดผลดีที่สุดและส่งเสริ มการผลิตการใช้ชุดการเรี ยนให้แพร่ หลายต่อไป
8.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
เมอร์ ฟี่ (Murphy. 2003) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิ โดยศึกษา
ในเรื่ องการมีปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับงานปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ
เพื่อศึกษาว่าลักษณะของงานและวิธีการในการทางานปฏิบตั ิ เป็ นผลทาให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จ
ด้านการใช้ภ าษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูก ต้องตามหลัก ไวยกรณ์ และการใช้ประโยคที่ ซับซ้อน
หรื อไม่ และประการที่ สอง/เพื่อศึก ษาความแตกต่ างของนัก เรี ยนมีผลต่ อการมีปฏิสัมพัน ธ์และ
ผลสาเร็ จของงานหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนจากประเทศต่าง ๆ ที่มาศึกษาในประเทศอังกฤษ
ระดับ ปานกลาง/จ านวน/8/คน/เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดลองคื อ /แบบเรี ยน(Cutting Edge
Intermediate) โดยสร้างกิจกรรมเน้น งานปฏิบัติ 3 กิจ กรรม คือ 1) กิจกรรมที่เน้น การใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่ว 2) กิจกรรมที่เน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ 3) กิจกรรมที่เน้นการใช้
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โครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะของงานปฏิบตั ิและวิธีในการปฏิบตั ิงานไม่
ส่ ง ผลให้นั ก เรี ย นประสบความส าเร็ จ ทั้ง/3/ด้าน/แต่ ค วามแตกต่ างในด้านความรู้ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิสมั พันธ์กบั งานปฏิบตั ิ กล่าวคือนักเรี ยนจะมีวธิ ีในการปฏิบตั ิ งานที่แตกต่างกัน/ผลการศึกษานี้ได้
เสนอแนะเพิ่มเติมว่าในการสร้างงานปฏิบตั ิ ครู ควรนึ กถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู้
และความเข้าใจ
นูเรย์ (Nuray. 2007) ได้ศึกษาการคิดวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นในทักษะการเขียนของ
ผู้เรี ยนโดยใช้ ก ารเขี ย นเรี ยงความ/(Essay)/และแบบสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษา
ชั้นปี ที่ 2 โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ เรี ยนวิชาวรรณคดี จานวน 76 คน
ผลการศึก ษาพบว่ าด้านการเขี ยนเรี ยงความ/นัก ศึก ษายังให้เหตุ ผลหรื อหลัก ฐานมาสนับสนุ น
ข้อคิดเห็นหรื อข้อโต้แย้งของตนยังไม่เพียงพอ ทาให้ขอ้ มูลดูขาดน้ าหนัก ส่วนแบบสอบถาม พบว่า
คาตอบเกือบทั้งหมดที่นกั ศึกษาเขียนตอบ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทกั ษะการคิดวิจารณ์อยูใ่ นระดับสู ง
ท าวาโค ลิ / และฟ อสเตอร์ /(Tavakoli./&/Foster.2008)ได้ ท าก ารศึ ก ษ าก ารพั ฒ น า
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองโดยการใช้
กิ จ กรรมมุ่งงานปฏิ บัติ จุ ด มุ่ งหมายของการวิจ ัย คื อ การเปรี ยบเที ย บความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของไวยากรณ์
โดยการใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน คือ เป็ นงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่ายกับงานปฏิบตั ิที่มี
ความซับซ้อนโดยทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน/100/คน/ซึ่งแบ่ งเป็ น/2/กลุ่ม/กลุ่มหนึ่ งมี
จานวนผูเ้ รี ยน 40 คน เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 - 47 ปี ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความซับซ้อน ส่วน
อีกกลุ่มหนึ่ งมีจานวน 60 คน เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 - 45 ปี ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบ
ง่ ายโดยงานปฏิ บัติ ที่ ใช้น้ ัน เป็ นงานปฏิ บัติ ในลัก ษณะให้ผูเ้ รี ยนเล่าเรื่ อ งจากภาพเหตุ ก ารณ์ ที่
กาหนดให้ ผลปรากฏว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความซับซ้อนนั้น สามารถทาให้ผเู้ รี ยนมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของ
หลักไวยากรณ์ได้ ดีกว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่าย
คิม (Kim. 2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่กาลังเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษจานวน 64 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีจานวน 34 คน ได้รับงานปฏิบตั ิ
ที่มีระดับความยากง่ ายแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภทการอ่าน ประเภทการเติมข้อมูลที่ขาดหายไป และ
ประเภทการแต่งเรื่ อง ส่วนกลุ่มที่ 2 นั้นมีจานวนนักศึกษา 30 คน ได้รับการทางานปฏิบตั ิที่มีระดับ
ความยากง่ายอยูใ่ นระดับเดียวกัน โดยงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างงาน
ปฏิ บตั ิ ที่มีลกั ษณะซับซ้อนกับงานปฏิบตั ิ ที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ซึ่ งใช้เวลาในการทาการทดลอง 2
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สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดยการใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะซับซ้อน คือมี
ระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนั้น สามารถทาให้การเรี ยนรู้คาศัพท์ของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดยการใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะเรี ยบง่ายคือ มีระดับความยากง่ายใน
ระดับเดียวกันนั้นไม่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู้คาศัพท์ของผูเ้ รี ยนเลย
ยงกัน (yongan.2009) ทาการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษให้กบั กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ
ที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง ทดลองโดยแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นสองกลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่ ง
เป็ นกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายที่เรี ยนเพื่อจะไปปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับภาษา ส่ วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่มี
จุด มุ่งหมายในการปฏิบัติ งานใด ๆ ผูว้ ิจ ัยใช้วิธี ก ารสอนโดยให้ผเู้ รี ยนศึ กษาจากแบบเรี ยนหรื อ
บทความที่ ผเู้ รี ยนสนใจ สอนโดยภาษาที่ง่าย และเรื่ องที่ นามาศึกษาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสังคมและ
ธรรมชาติ และเป็ นบทความแบบกะทัด รัดสั้น ๆ ได้ใจความ และเป็ นภาษาอังกฤษที่ง่าย ๆ ไม่ใช้
คาศัพท์ที่ยากหลังการสอนแล้วได้มีทดสอบผลสัมฤทธิ์โดย 3 วิธี คือการสังเกตการณ์ การแนะนา
และการสัมภาษณ์ ผลจากการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองกลุ่มแรกมีประสิทธิภาพในการเรี ยน เนื่ องจาก
มีจุดมุ่งหมายในการมาศึกษาจึงมีความตั้งใจรับผิดชอบในงานที่ผสู้ อนมอบหมาย ซึ่งต่างจากกลุ่ม
ทดลองที่มีประสิทธิภาพต่ากว่ากลุ่มแรก เนื่องจากไม่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับกลุ่มแรก นอกจากนี้ ยงั
พบว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษต้องให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงบทบาทสมมุติ การรายงานผล
ที่ปฏิบตั ิโดยมีผคู้ อยแนะนาการเรี ยน การอ่านเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล
ผอบ พวงน้อยและคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเทคนิ ค เพื่อ การสื่ อสารในงานอาชี พของนัก ศึก ษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรการฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นควรให้
สามารถยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่งอาจมีพ้นื ฐานทางภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน และสาเร็ จการศึกษาจากสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ ยอ่ มขึ้นอยู่กบั ครู ผสู้ อนจะ
ดัดแปลงปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในด้านเนื้ อหา เวลา และกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทางภาษาที่เหมาะสม
กับความจาเป็ นในการใช้งานของผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละกลุ่มได้ตามสมควร และกิจกรรมเสริ ม
หลัก สู ต รที่ น่ าสนใจสาหรั บผูเ้ ข้า อบรม ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อยู่ในวัยผูใ้ หญ่ ต อนต้น อาจเป็ นการเปิ ด
วีดีโอเทป หรื อวีซีดี ภาพยนตร์ เสี ยงในฟิ ล์มเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง ตลอดจนสร้างเสริ มความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรม
วิธีคิดและการสื่อความหมายของสังคมตะวันตกที่อาจมีความคล้ายคลึงหรื อแตกต่างจากวัฒนธรรม
ตะวันออกที่ผเู้ ข้าอบรมอาศัยอยูห่ ลาย ๆ ประการ โดยมีครู ผสู้ อนทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา
การอธิบาย การถอดความภาษาที่สื่อความหมายในบางช่วงจากบทสนทนาในภาพยนตร์ ตลอดจน
ฝึ กฝนทักษะการฟังด้วยตนเองในบางประโยคที่สาคัญ และตรงกับเนื้ อหาที่เรี ยนหรื อฝึ กอบรม เช่น
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การแนะนาตนเอง การแนะนาผูอ้ ื่น การถามสารทุกข์สุขดิบ การรับโทรศัพท์ การแนะนาสินค้า การ
โต้แย้งปั ญหา เป็ นต้น ทั้งนี้ ครู ผสู้ อนสามารถเลือกภาพยนตร์แต่ละเรื่ องเฉพาะ ส่วนที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่สอนมาประยุกต์เป็ นอุปกรณ์การสอนเพิ่มเติมได้ดว้ ยเช่นกัน/นอกจากนี้ยงั อาจจัดกิจกรรม
ให้ผเู้ ข้าอบรมได้ออกไปพบปะพูด คุยกับชาวต่ างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กการแนะนาตนเอง การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ สินค้า สาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษา ตลอดจนความสนใจอื่นใดและเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจาวันอีกทางหนึ่งด้วย
ชลธิชา นางาม (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคด้านการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนัก ศึก ษาและอาจารย์ค ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ นั ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถา้ พิจารณาตัวเลขทางสถิติเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั ญหาหลักคื อ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน 2) ปัญหาและอุปสรรคในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
ของอาจารย์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2.95 ส่วนด้าน
ที่มีปัญหาและอุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือด้านอาจารย์ผสู้ อน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.92 3) ปัญหาและ
อุป สรรคในการเรี ยนการสอนวิ ช าภาษาอังกฤษ 1 ของนัก ศึ ก ษาที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ ด้าน
หลักสูต รโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2.89 ส่ วนด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด คือ ด้านอาจารย์ผสู้ อน
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2.64
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าชุดการเรี ยนยังมีขอ้ ดีสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พฤติกรรมและเจตคติในการเรี ยนรู้ในการประกอบอาชีพ และในด้านอื่น ๆ
อีกหลายประการ เช่น นักเรี ยนมีความพอใจในการเรี ยน ช่วยให้มีความคงทนในการจาดีกว่า ดังนั้น
ผูว้ ิจ ัยจึ งสนใจที่ จ ะพัฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ งการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรศึกษาวิธีการใช้และการพัฒนาภาษาต่างประเทศของชุด การ
เรี ยนให้เกิดผลดีที่สุด
8.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาอาชีพ
พงษ์ศกั ดิ์ ศรี วรกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของผูป้ กครอง
นักเรี ยนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ด้านหลักสูตรการเรี ยนรู้ ผูป้ กครองนักเรี ยน มีความต้องการ
เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นด้านอาชีพ ด้านการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ ผูป้ กครองนักเรี ยน
ส่วนมากมีความต้องการศึกษาในระบบโรงเรี ยน สื่ อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
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เพิ่มเติม การพัฒนาการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งสาคัญมาก ในขณะเดียวกันผูป้ กครองนักเรี ยนมีความเข้าใจใน
การบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตน้อย ต้องการให้ภาครัฐจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิ ตโดยไม่
ต้องการกาหนดเวลาเรี ยน มีความต้องการให้ผใู้ หญ่บา้ นเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างผูป้ ระสานงานรัฐ
กับประชาชน การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต้องการเรี ยนตามอัธยาศัย และต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรการเรี ยนรู้ ผูป้ กครองส่วนมากมีความเข้าใจในการพัฒนา
บุ ค ลากรน้อย ต้องการพัฒ นาบุ ค ลากรการเรี ยนรู้ โดย การศึก ษาดู งาน ปรึ ก ษาผูร้ ู้ ผูช้ านาญการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูม้ ีประสบการณ์ ครู -อาจารย์ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น สื่ อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ ผูป้ กครองส่ วนมากมี
ความเข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนรู้นอ้ ย ต้องการเรี ยนรู้ในด้านเทคนิควิธีการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อบุคคล
และสื่ อโทรทัศน์ ด้านการประเมินความรู้ผปู้ กครองนั กเรี ยน ส่ วนมากต้องการจากการปฏิ บตั ิจริ ง
ทางด้านปริ มาณและคุ ณ ภาพ/โดยการทดสอบจากประสบการณ์ ต้องการให้ประชาชนและรั ฐ
กาหนดเกณฑ์ และหน่วยงานประเมินผลความรู้
เกศยา ยงภูมิพุทธา (2551). การประเมินผลการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
การ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน ของกลุ่มแม่บา้ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การศึกษาครั้งนี้
มีว ตั ถุประสงค์/1)/เพื่อประเมิน ผลการฝึ กอบรมโครงการพัฒ นาอาชี พแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนอย่างยัง่ ยืน โครงการฝึ กอบรมครบเครื่ องเรื่ องพิธีของกลุ่มแม่บา้ น ใน 4 ด้าน
ประกอบด้ว ย/ปฏิกิ ริ ยาตอบสนอง/การเรี ยนรู้ /พฤติ ก รรม/และผลลัพ ธ์ที่ เกิ ด ต่ อองค์ก ร/2)/เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
ยัง่ ยืน /โครงการฝึ กอบรมครบเครื่ องเรื่ องพิธีใน/4/ด้าน/ตามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
จาแนกตามอายุและรายได้/กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจ ัยได้แก่ วิทยากรจานวน/10/คน/และกลุ่ม
แม่บา้ นผูเ้ ข้ารับการอบรมจากตาบลหิ นเหล็กไฟ ตาบลทับใต้ ตาบลหนองพลับ ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่
และตาบลบึงนคร/อาเภอหัวหิ น/จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์/จานวน/144/คน/สารวจข้อมูลได้รับกลับ
และมี ลกั ษณะสมบูร ณ์ จ านวน/139/ชุ ด /คิ ด เป็ นร้ อยละ/96.25/เครื่ องมือ ที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .94 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ได้แก่
t-test และสถิติทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ One Way ANOVA และ
ทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' ’s test) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการฝึ กอบรมโครงการ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนอย่างยัง่ ยืน โครงการฝึ กอบรมครบเครื่ องเรื่ องพิธีของกลุ่มแม่บา้ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านได้แก่ ด้า นปฏิกิริยาตอบสนอง ด้านการ
เรี ยนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนอย่างยัง่ ยืน ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการฝึ กอบรม/ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง
ด้านการเรี ยนรู้ (ขณะฝึ กอบรม) ด้านพฤติ กรรม(ขณะฝึ กอบรม) และด้านผลลัพธ์ที่เกิ ดต่อองค์ก ร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
การ เพื่อแก้ไขปั ญ หาความยากจนอย่างยัง่ ยืน ที่ มีรายได้แตกต่ างกัน มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อโครงการ
ฝึ กอบรม/ด้านปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกัน/อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มณฑา/บัวสิ ริ/(2551 :/บทคัดย่อ)/ได้ศึกษาการน าความรู้ไปใช้ของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ระยะสั้น/การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุ รี/ผลการวิจยั พบว่า/1)/ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น การศึก ษานอกโรงเรี ยนจังหวัด เพชรบุ รี/น าความรู้ ไปใช้/โดยรวมอยู่ในระดับมาก/เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประกอบอาชีพน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ ว นด้าน
ยกระดับความรู้และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนาความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก/2)/ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศต่ างกัน นาความรู้ไปใช้โดยรวม
และรายด้าน แตกต่ างกัน อย่างไม่ มีนัยสาคัญ ทางสถิติ /3)/ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รระยะสั้น
การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุต่างกัน นาความรู้ไปใช้โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน อย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิ ติ/4)/ผูส้ าเร็ จการศึก ษาหลักสู ต รระยะสั้น การศึกษานอกโรงเรี ย น
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีสถานภาพการเป็ นสมาชิกของชุมชนต่างกันนาความรู้ไปใช้โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การนาความรู้ไปใช้ดา้ นการยกระดับ
ความรู้ แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูน้ าชุมชนมีการนาความรู้ไปใช้สูงกว่า
ประชาชนทัว่ ไป ส่ วนการนาความรู้ไปใช้ดา้ นการประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แตกต่ างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ /5)/ผูส้ าเร็ จการศึก ษาหลัก สู ตรระยะสั้น /การศึก ษานอก
โรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพต่างกัน นาความรู้ไปใช้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ 6) ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุรี
ที่มีรายได้ต่างกันนาความรู้ไปใช้โดยรวมและรายได้แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
นางสาวนฤมล ตั้งประพฤติดี (2553 : บทคัดย่อ) ผลของโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่มี
ต่อวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสองประการ ประการแรกเพื่อ
ศึกษาระดับวุฒิ ภาวะทางอาชีพ ของนัก เรี ย นช่ว งชั้นที่ 4 จาแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ประการที่สองเพื่อเปรี ยบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและ
หลังการได้รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ย
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ตนเอง ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาวุฒิ ภ าวะทางอาชี พเป็ นนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาช่ ว งชั้น ที่ 4
โรงเรี ยนธนบุรี วรเทพพลารัก ษ์ จานวน 336 คน กลุ่ มตัวอย่างที่เข้ารับโปรแกรมการทดลองเป็ น
นักเรี ยนที่มีวุฒิภาวะทางอาชีพตั้งแต่ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จานวน 30 คน แล้วแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มทดลองจานวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจานวน15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่ม เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสารวจวุฒิภาวะทางอาชีพ และโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ t-test และ One Way ANOVA ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนเพศชายกับนักเรี ยนเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความมีอิสระในการตัดสิ นใจเลื อกอาชีพของเพศหญิงมี
มากกว่าเพศชาย และในทางตรงกันข้ามเพศชายมีความพอใจในการตัดสิ นใจเลือกอาชีพมากกว่า
เพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นัก เรี ย นที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นปานกลาง มีวุฒิ ภ าวะทางอาชี พ สู งกว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านการมี ส่ว นร่ ว มในการเลือ กอาชี พ และด้านความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ การเลื อกอาชี พ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่มีต่อวุฒิภาวะทาง
อาชี พ ด้านเจตคติ แล้ว มีวุฒิ ภ าวะทางอาชี พ ในภาพรวมและรายด้านสู งกว่าก่ อนเข้าร่ ว มอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ในภาพรวมและรายด้านสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม/อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุดมศักดิ์ จิตสงบ (2553 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาหลักสูตรการฝึ กอบรมการประกอบอาชีพ
อิสระ เรื่ องการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมการประกอบอาชีพอิสระ เรื่ องการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร
และศึกษาประสิ ทธิภาพของหลักสูตรที่ได้พฒั นาขึ้น/โดยมีโครงสร้างของเนื้อหาหลักสูตรมีจานวน
9 หน่ ว ย เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้ว ยกัน สามส่ วน ส่ ว นที่ หนึ่ ง ได้แก่
แบบทดสอบความรู้ ความเข้า ใจ ระหว่างการฝึ กอบรม และแบบประเมิ น ทัก ษะระหว่ างการ
ฝึ กอบรม ส่ ว นที่ ส องได้แก่ แบบทดสอบความรู้ ค วามเข้าใจหลังการฝึ กอบรม และส่ ว นที่ สาม
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึ กอบรม ข้อกาหนดผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องเป็ นผูท้ ี่
สนใจในด้านการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร จบการศึกษาตั้งแต่ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 6
ขึ้นไป และมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างมีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจานวน 10 คน อาศัยอยู่ใน
เขตจังหวัดนครปฐม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า
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ประสิ ทธิภ าพ E1/E2 และ t-test ผลการวิจ ัยพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรการประกอบอาชี พ
อิสระ เรื่ องการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.25 / 88.50
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพความรู้และทักษะระหว่างเรี ยนรวมกันของแต่ละ
หน่วยดังนี้หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 E1= 87.00 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 E1= 89.47 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 E1 =
85.90 หน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 4 E1= 90.52 หน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 5 E1 = 88.00 หน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 6 = 87.0
E10 หน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 7 E1=88.95 หน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 8 E1 = 86.50 และหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 9 E1=
90.71 และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพความรู้ ห ลังเรี ย น E2 = 88.50 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 3.96 SD =0.13 อยูใ่ นระดับดีและไม่แตกต่างกับเกณฑ์ที่กาหนดอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 t-test = -1.193
วิรุฬ นิ ลโมจน์ (2559 : 13) กล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาต่ อเนื่ องจะเกิ ดขึ้ นจานวนมาก เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตรด้าน
อาชีพและทักษะชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมการจัดให้มีกองทุนส่ งเสริ มการศึกษา โดยการแจกคูปอง
เพื่อเปิ ดโอกาสให้เข้าเรี ยนในสถานศึกษาได้ และให้ความสาคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลโดยควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และปลูก ฝั ง
คุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึ งผลประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน และเสริ มสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางความคิด หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจะ
มาจากการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จ ริ ง ที่จดั โดยหลายสถาบัน และหลาย
หน่วยงานครอบคลุม โดยจัดการศึกษานอกระบบในลักษณะต่าง ๆ คือ การจัดการศึกษานอกระบบ
สาหรับประชากรก่อนวัยเรี ยน การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาพื้นฐานการศึกษานอกระบบ
ประเภทการฝึ กอบรมวิชาชีพต่ าง ๆ กิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อส่ งเสริ มคุณ ภาพชี วิต และ
กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในลักษณะคือ การศึกษาที่เกิดขึ้นใน
วิถีชีวิตตามธรรมชาติ เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จ ากการพักผ่อน การเล่น การทางาน การ
ประกอบอาชีพ จากการปะทะสังสรรค์กบั บุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่าง ๆ
จากชุมชนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ/เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติตามที่ตนเอง
ต้องการ
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง ที่ เป็ นชุ ด การเรี ยน
สาหรับหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้น เป็ นสื่ อที่ ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ การจัด
การศึกษาที่ยดึ พื้นที่เป็ นฐานในการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย จะสามารถช่วยให้
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ประชาชนระดับฐานรากที่มีรายได้นอ้ ย และขาดโอกาสเพิ่มรายได้อนั เป็ นเงื่อนไขสาคัญของการเกิด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ฐานเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาอาชีพเดิม การเข้าสู่งานอาชีพ
หรื อการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับสภาพความจาเป็ นทางเศรษฐกิจและสังคม
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้น ในรู ปแบบชั้น
เรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็ นพื้นที่
การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม ซึ่งผูร้ ายงานได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีดาเนินการสารวจข้อมูลพื้นฐาน การสร้าง และการหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
4. การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ร่ วมวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูเ้ รี ย นที่ ลงทะเบี ย นเรี ย นวิช าชี พ ระยะสั้น ในรู ป แบบ
ชั้น เรี ยนวิชาชี พ ลัก ษณะชั้น เรี ย นระยะสั้น หลัก สู ต ร 36 ชั่ว โมง ที่ ไ ด้มาโดยการสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวมจานวนทั้งสิ้ น 224 คน ของสถานศึกษา กศน.ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปกับเวียดนาม ที่ร่วม
วิจยั จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัด บึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกจังหวัดเป็ นที่ต้ งั ของด่านศุลกากรที่มีพรมแดนติด ประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา
ผ่านแดนไปเวียดนาม จ านวน 7 จังหวัด โดยวิธีก ารสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มจังหวัดดังกล่าว มีความเติบโตทางเศรษฐกิจมีการค้าขายผ่าน
แดนกับประเทศเวียดนาม ทาให้เป็ นจุดเชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุ ภูมิภาค ที่
สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ ว
ขั้น ที่ 2 เลือกอาเภอที่ มี พ รมแดนติ ด ประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม
และ/หรื อ มีความสมัครใจ จานวน 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอเมืองบึงกาฬ
อาเภอเมืองนครพนม อาเภอท่าลี่ อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอสิรินธร และอาเภอเมืองสุรินทร์
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ขั้นที่ 3 เลือกผูเ้ รี ยนจากอาเภอในขั้นที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้น ชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในรู ปแบบชั้น
เรี ยนวิชาชี พ ปี การศึก ษา 2559 ที่ มีค วามสมัค รใจจะเรี ยน จากชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม)โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทาให้ได้ก ลุ่มตัว อย่างในขั้น ตอนนี้ จ านวน 224 คน ประกอบด้ว ย
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จานวน
30 คน 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จานวน
30 คน 3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 28 คน 4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จานวน 60
คน 5) ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จ านวน 25 คน 6) ศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอสิ ริ น ธร จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 25 คน และ 7) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จานวน 26 คน
เนื่ องจากผูเ้ รี ยน กศน. ที่เป็ นประชากรในการศึกษา ส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่เคยพลาดโอกาสทาง
การศึกษา และมีพ้นื ฐานการศึกษาเดิมซึ่งรวมถึงพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ดังนั้นการที่ผรู้ ายงานเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเจาะจง โดยยึดความสนใจและ
สมัครใจของผูเ้ รี ยนที่จะศึกษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนเป็ นหลัก น่ าจะเชื่ อได้ว่ากลุ่มตัว อย่างสามารถเป็ นตัว แทนของกลุ่ม
ประชากรได้

2. เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั
2.1 แบบประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ การค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 แบบสัมภาษณ์ การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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3. วิธีดำเนินกำรสำรวจข้ อมูลพืน้ ฐำน กำรสร้ ำง และกำรหำคุณภำพเครื่องมือในกำรวิจยั
ตอนที่ 1 กำรสำรวจข้ อมูลพืน้ ฐำน
ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นเพื่อสร้ างชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน/ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) สารวจสภาพและความต้องการเรี ยนเรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแหล่งเรี ยนรู้ ที่เกี่ ยวข้อง 2.1) จิตวิทยาการเรี ยนรู้
ของผูใ้ หญ่ 2.2) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2.3) เนื้อหาวิชาการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน และ 2.4) แนวคิดรู ปแบบชุดการเรี ยน มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
1.1 สำรวจสภำพและควำมต้องกำรเรียนเรื่อง กำรสื่อสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดน
สู่ ประชำคมอำเซียน
จากผลการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าสภาพปั ญหาการเรี ยนการ
สื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้ว ยปั ญหาด้านต่ าง ๆ คื อ
ปัญหาผูเ้ รี ยน เช่น ผูส้ นใจเรี ยนแต่ไม่มีเวลาต้องช่วยเหลือครอบครัว สภาพผูเ้ รี ยนมีความแตกต่าง เช่น
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และต้องการฝึ กอบรมระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อสอบถามความต้องการ
ประชาชน พบว่า และส่ วนใหญ่ มีความต้องการที่จะเข้าร่ วมกิจ กรรมในลักษณะการเรี ยนรู้วิชาชี พ
ระยะสั้น เพราะส่ ว นใหญ่ จ บการศึก ษาภาคบังคับ แล้ว และไม่ มีเวลาในการเรี ยนในลัก ษณะอื่ น
เนื่ องจากภาระในการประกอบอาชี พและภาระต่ อครอบครั ว และอยากได้สื่ อที่สามารถพกติด ตัว
เพื่อใช้ในการเรี ยนรู้และทบทวนได้ และภาษาที่ตอ้ งการพัฒนามากที่สุด คือ ภาษาเวียดนาม ตลอดจน
สอดคล้องกับสถานศึก ษาที่เป็ นพื้นที่ การค้าชายแดนไทยในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อได้วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนที่ เข้าร่ ว มกิ จกรรมการศึก ษาต่ อเนื่ อง พบว่า ปั ญ หาทั่ว ไปของผูเ้ รี ยนคื อ การสื่ อสารภาษา
เวียดนามเพื่อการค้าขาย รวมทั้งความรู้ และหลักการทัว่ ไปที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน เนื่ องจาก
ผูเ้ รี ยนเห็ น ว่ า หากผูเ้ รี ยนมี ทัก ษะความรู้ เกี่ ยวกับ การค้าชายแดน และมีทัก ษะการสื่ อสารภาษา
เวียดนามจะสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนค้าขายได้มากขึ้น มีรายได้ดีข้ ึน ซึ่งถือเป็ นการต่อยอดอาชีพค้าขาย
ของตนเองในการสร้างฐานลูกค้าเวียดนามได้มากขึ้น ทั้งนี้การสื่อสารภาษาลาวนั้นไม่มีปัญหาเท่าไร
นัก เนื่ องจากภาษาถิ่น (ภาษาอีสาน) มีความละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาลาว ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถสื่อสารได้
ดีอยูแ่ ล้ว และสถานศึกษาเองยังไม่มีสื่อสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน วิชาชีพระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับความต้องการผูเ้ รี ยนในกลุ่มนี้
1.2 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
ผูร้ ายงานศึก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัยทั้งในประเทศและต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง สรุ ปผลการศึกษาได้ประเด็นเพื่อนาไปสารวจความต้องการเรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/
เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
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1.2.1 จิตวิทยำกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ผูว้ ิจยั ใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ของโนลส์ ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้คือ
1.2.1.1 ความต้องการและความสนใจ/(Needs/and/Interest)/ผูใ้ หญ่ จะถูก ชัก จูงให้
เกิดการเรี ยนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ ที่ผา่ นมา เขาก็จะ
เกิ ด ความพึ งพอใจ เพราะฉะนั้น ควรจะมีก ารเริ่ มต้น ในสิ่ งเหล่านี้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อให้ผใู้ หญ่เกิดการเรี ยนรู้น้ นั จะต้องคานึงถึงสิ่งนี้ดว้ ยเสมอ
1.2.1.2 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผูใ้ หญ่ /(Life/Situations)/การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่
จะได้ผลดีถา้ หากถือเอาตัวผูใ้ หญ่เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอน (Life - Centered)/ดังนั้น การจัด
หน่วยการเรี ยนที่เหมาะสม เพื่อการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ควรยึดถือเอาสถานการณ์ท้งั หลาย ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตผูใ้ หญ่เป็ นหลักสาคัญ มิใช่ตวั เนื้อหาวิชาทั้งหลาย
1.2.1.3 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ /(Analysis/of/Experience)/เนื่ อ ง จ า ก
ประสบการณ์ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ที่มีคุ ณ ค่ ามากที่ สุด สาหรั บผูใ้ หญ่ ดังนั้น วิธีก ารหลัก ส าหรั บ
การศึกษาผูใ้ หญ่ก็คือ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผูใ้ หญ่แต่ ละคนอย่างละเอียดว่า มีส่วนไหน
ของประสบการณ์ ที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้บา้ ง แล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
1.2.1.4 ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าตนเอง/(Self/Direction)/ความต้องการที่อยู่ในส่ ว น
ลึกของผูใ้ หญ่คือ การมีความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครู จึง
ควรอยูใ่ นกระบวนการสื บ หาหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน/(Mutual/Inquiry)/มากกว่าการทา
หน้าที่ส่งผ่าน หรื อเป็ นสื่อสาหรับความรู้แล้วทาหน้าที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรื อไม่
1.2.1.5 ความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Individual Different) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้ น เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษา
ผูใ้ หญ่จะต้องจัดเตรี ยมการในด้านนี้ อย่างดีพอ/เช่น/รู ปแบบของการเรี ยนการสอน/(Style)/เวลาที่ได้
ทาการสอน สถานที่สอน และประการที่สาคัญคือ ความสามารถในการเรี ยนรู้ในแต่ละขั้นของผูใ้ หญ่
ย่อมเป็ นไปตามความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคน/(Pace/of/Learning)
1.2.2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประกอบด้วยการใช้วิธีการเรี ยนอย่างเหมาะสมสามารถเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ การใช้สื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนซ้ า ๆ กันหลายครั้งจนเข้าใจ เนื้อหาวิชาที่
เรี ยนรู้เรี ยงจากง่ายไปหายาก ประเมินผลด้วยตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งตามเป้ าหมาย แนวคิด
ว่าในการสร้างชุดการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือให้รายบุคคลต้องนาแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้มาผสมผสาน
กันเนื่ องจากชุด การเรี ยนรายบุ คคลผูเ้ รี ยนต้องเชื่อมโยงสิ่ งเร้าและการตอบสนอง โดยใช้การเรี ยน
เนื้อหาวิชาผ่านสื่อในชุดการเรี ยน เรี ยนรู้ตามสติ ปัญญาความสามารถที่แตกต่างกัน องค์ประกอบชุด
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การเรี ยนการสอนต่าง ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะหรื อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนแบบค่อยเป็ นค่อยไป จากง่ายไป
หายาก กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละชุดมี 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน เช่น ศึกษาทาความ
เข้าใจวิธีการเรี ยนด้วยหนังสือที่มีใช้ข้นั การเรี ยนทฤษฎี/เช่น/ใช้สื่อบรรยายเนื้ อหาวิชาให้เกิดความจา
ขั้นฝึ กปฏิบตั ิ /เช่น ใช้สื่อดีวีทศั น์สาธิตการปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู้ รี ยนทาตามอย่างถูกต้องขั้นสรุ ปบทเรี ยน/
เช่น/ใช้สื่อสรุ ปผลจากเรื่ องที่เรี ยนตามวัตถุประสงค์ และขั้นประเมินผลการเรี ยน เช่น ใช้แบบทดสอบ
ความรู้ ทักษะและเจตคติหรื อความพึงพอใจระหว่างและหลังการเรี ยน
1.2.3 เนือ้ หำวิชำกำรสื่อสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดนสู่ ประชำคมอำเซียน
1.2.3.1 ผูร้ ายงานได้ศึกษาพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม พบว่า เป็ นพื้นที่ที่อยู่
ในจังหวัดชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ผ่านแดนไปประเทศ
เวียดนาม ที่ร่วมวิจยั จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
1.2.3.2 ศึก ษาเอกสารและปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามและการค้าบริ เวณ
ชายแดนเพื่ อ คัด เลือ กเนื้ อ หาและจัด ลาดับ เนื้ อ หา รวมทั้งเวลาที่ ต ้อ งใช้ในการจัดกิ จกรรม เรื่ อ ง
การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ป ระชาคมอาเซียน ให้กบั ผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมาย แนวทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง พุทธศักราช 2559 และ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับใช้ในการสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.2.3.3 ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบประเภทการศึ กษาต่ อเนื่ อง
องค์ประกอบของชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง และแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษา
นอกโรงเรี ยน “คิดเป็ น”
1.2.3.4 กาหนดเนื้ อหา/โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น5หน่ วยการเรี ยน 1) ความรู้ทวั่ ไปการค้า
ชายแดน 2) การเลื อกอาชี พ ในการประกอบธุ รกิ จ 3) การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒ นาอาชี พ
4) การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 5) การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้ อขาย ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด
36 ชัว่ โมง
1.3 แนวคิดรูปแบบชุดกำรเรียน
แนวคิด และรู ปแบบของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แนวคิดการสร้างชุด
การเรี ยนของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 20); วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 131 - 139); และผลการวิจยั ของ
ขวัญ ตา ทองใบ (2553 : 111 - 115) ในการสร้ างชุดการเรี ยน กาหนดการสร้างไว้ 3 ขั้น ตอน ได้แก่
1) ขั้นตอนกาหนดวัตถุประสงค์ของชุดการเรี ยน 2) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยน และ 3) ขั้นตอนการประเมินชุดการเรี ยนในการออกแบบสื่ อมัลติมิเดีย เพื่อการนาเสนอเนื้อหา
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ในการสอนนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดรู ปแบบการสอน เพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่างสมบูรณ์
ตามหลักวิชาการ โดยกาหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยน ดังนี้
1. ชื่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2. รายละเอี ยดชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง ประกอบด้ว ยค าอธิ บ ายชุ ด การเรี ย นรู้
จุดประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
3. แผนผังความคิดชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
4. โครงสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
5. คาแนะนาการใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
6. หน่วยการเรี ยน ประกอบด้วยแนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ประจาหน่วย แบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาหน่ วย เนื้ อหาประจาหน่ วย กิจกรรมท้ายบทเรี ยน
ประจ าหน่ ว ย แบบทดสอบหลังเรี ยนประจ าหน่ ว ย เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรี ย นหลังเรี ยน และ
กิจกรรมท้ายบทประจาหน่วย
7. การหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อชุ ดการเรี ยนรู้ เมื่ อ สร้ า งเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ไปทดลอง ปรับปรุ ง แก้ไข ก่อนนาไปใช้จริ งว่าสื่ อการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะช่วย
ให้การเรี ยนการสอน มีคุณภาพดีตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการหาประสิทธิภาพรายบุคคลไป
ทดลองกับผูเ้ รี ยน จานวน 4 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิ จกรรม ภาษา เนื้ อหา เวลาที่ ใช้
และปัญหาต่าง ๆ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
ดังนั้น ผูร้ ายงานจึงสนใจที่พฒ
ั นาชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง โดยเพิ่มภาษาเวียดนามขึ้นเพื่อใช้
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้นในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น
ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม เพื่อให้
สามารถนาไปใช้กบั ประชาชนทัว่ ไป นอกจากนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ให้หลากหลายมากขึ้น
ตอนที่ 2 กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุ ดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตนเอง เรื่อง กำรสื่ อสำรกำร
ประกอบอำชีพกำรค้ำชำยแดนสู่ ประชำคมอำเซียน
การพัฒ นาและหาประสิ ทธิ กภาพชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบ
อาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน สาหรั บ ผูเ้ รี ยนวิชาชี พระยะสั้น หลัก สู ตร 36 ชั่วโมง มี
ขั้นตอนจัดทาดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมเอกสารด้านวิชาการและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด การศึก ษาต่ อเนื่ องที่เกี่ ยวกับหลัก สู ต ร
วิชาชีพที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ในการ
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ประกอบอาชีพ และพัฒนาต่อยอด อันจะนาไปสู่การพัฒนาศึกษาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน และชุมชนเข้มแข็งต่อไป
1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
1.3 วิเคราะห์ กาหนดเนื้ อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรื่ อง การสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพ ระยะสั้นในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น
หลักสูตร 36 ชัว่ โมง ของสถานศึกษา กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทย
กับเวียดนาม
1.4/ก าหนดหน่ ว ยการเรี ยนรู้ เลื อ กเนื้ อหาการเรี ยนรู้ /เรื่ องการสื่ อ สารการ
ประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ย น และแบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น/5/หน่ ว ยการเรี ยน/
ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ /พ.ศ.2550
หน่วยที่ 5 การสื่อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
ขั้นที่ 2 การสร้างชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน และการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ดาเนินการดังนี้
2.1 ก าหนดรู ปแบบและสร้ างชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง ซึ่ งผู้รายงานได้ ป ระยุ ก ต์
แนวคิดการสร้ างชุ ดการเรี ยนของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 131-139);
ขวัญตา ทองใบ (2553 : 111-115) โดยกาหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยนตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1.1 ชื่อชุดการเรี ยนด้วยตนเอง
2.1.2 รายละเอียดชุดการเรี ยนด้วยตนเองประกอบด้วย คาอธิบายชุด
การเรี ยนรู้ จุดประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
2.1.3 คาแนะนาการใช้
2.1.4 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.1.5 หน่ วยการเรี ยนประกอบด้วย แนวคิด วัต ถุป ระสงค์ ขอบข่ายเนื้ อ หา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ประจาหน่วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหาประจาหน่วย กิจกรรมท้ายหน่ วยการ
เรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยน และกิจกรรมท้ายหน่วย
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2.1.6 แบบทดสอบหลังเรี ยน
2.2 นาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา 1) ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี (สาขาวิทยาการจัดการ) รองคณะบดี ฝ่ ายบริ ห ารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมศิล ป์ มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ อุบ ลราชธานี
2) นายวราวุธ พยัค ฆพงษ์ (สาขาบริ หารการศึก ษา) ผูอ้ านวยการ (เชี่ ยวชาญ) สถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออก จังหวัดระยอง 3) นางสาวถนอมพรรณ ตริ วณิ ชชากร (สาขาภาษาเวียดนาม) ภาควิชาภาษา
เวียดนามเพื่อธุรกิจ การท่ องเที่ ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัดและประเมินผล
1) นายเพียร แสวงบุญ (สาขาบริ หารการศึกษา) ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2) นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา (สาขาวิจยั และสถิติ
ทางการศึก ษา) ครู ชานาญการพิ เศษ ส่ วนวิจยั และพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหาความชัด เจน ความถูก ต้องของภาษาและ
กิจกรรม ที่ ใช้ในชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อนามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และหาค่าดัชนี ระหว่างกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ก ั บวัตถุ ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ เพื่ อหาค่ าดั ช นี ความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน +1 เมือ่ แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2.3 ผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การ
สื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน/มีค่ า/IOC/เท่ากับ /.80 –1.00/ขึ้ น ไป
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางที่ 9 หน้า 163-164) ซึ่งถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ผวู้ ิจยั ปรับปรุ ง ดังนี้
2.3.1 ตรวจสอบคาถูกผิดและแก้ไข
2.3.2 ปรับรู ปแบบตัว อัก ษรให้เป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันและให้ปรับรู ปแบบ
อักษรที่เป็ นเงาออกเนื่องจากอ่านยาก
2.3.3 ในส่วนอื่นชัดเจน สวยงามดีมากแล้ว
2.4 ดาเนินปรับปรุ งแก้ไขชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้ว น าไปเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 ท่านอีกครั้ง เพื่อประเมินคุณภาพซึ่งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนด
ความหมายได้ ดังนี้

83
คะแนน 5
หมายถึง
มีคุณภาพดีมาก
คะแนน 4
หมายถึง
มีคุณภาพดี
คะแนน 3
หมายถึง
มีคุณภาพพอใช้
คะแนน 2
หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่มีคุณภาพ
2.5 น าผลจากการประเมิน มาพิจารณาหาค่ าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการยอมรั บ
คุณภาพของชุดการเรี ยนโดยผูว้ ิจยั 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
คุณภาพระดับดีข้ ึนไป คือมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ผลปรากฏว่าชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีข้ ึนไป และเมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน คือ ด้านแนวคิด จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ด้าน
เนื้อหา ด้านกิจกรรมท้ายบทเรี ยนประจาหน่ วย และด้านแบบฝึ กหัดท้ายชุดการเรี ยน พบว่า ทุกด้านมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป (รายละเอียดปรากฏใน บทที่ 4 ตารางที่ 3 หน้า 99 - 100)
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยนาไปทดลองนาร่ องใช้กบั ผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะ
สั้น/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร/จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างโดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม
ผูร้ ายงานนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน สาหรับผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับผูเ้ รี ยนที่
เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง จ านวน 25 คน เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุ ด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง ให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 โดย 80 ตัวแรก คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะ
สั้น ทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80 และ 80 ตัวหลัง คือ ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้นที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน โดยเฉลี่ยคิด เป็ นร้อยละ 80 พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง หลังทดลองภาคสนามกับ ผูเ้ รี ยน
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วิชาชีพระยะสั้น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ มีค่าเท่ากับ 85.05/85.00
(รายละเอียดปรากฏใน บทที่ 4 หน้า 101)
3.4 นาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้นที่ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ไปทดลอง
ใช้กบั สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.2 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง กำรสื่ อสำรกำรประกอบอำชีพกำรค้ ำ
ชำยแดนสู่ ประชำคมอำเซียน
เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการวัดผลและประเมิน ผล วิธีก ารสร้ างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่องและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้จากชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2.2.3 สร้างตารางวิ เคราะห์จุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้ เรื่ อง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
2.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้ อหาในชุด การเรี ย นรู้ ดว้ ย
ตนเอง จานวน 20 ข้อ แล้วนาไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
2.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน จานวน 20 ข้อ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา จุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ และหาค่ าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งที่ มี ร ะดับ
การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อจากการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิมทั้ง 5 ท่าน ปรากฏว่า ได้ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .80 – 1.00 จานวน 22 ข้อ ซึ่งถือว่า
ใช้ได้จึงคัดเลือกไว้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางที่ 10 หน้า 165-171 )
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2.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนที่แก้ไขแล้วไปทดลองกับผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร/จังหวัดมุกดาหาร/จานวน/25/คน/เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ
2.2.7 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่ผเู้ รี ยนทาได้โดยให้ 1 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบถูก
และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิด/ไม่ตอบ/หรื อตอบเกิน/1/ข้อ
2.2.8 น าคะแนนที่ ได้จ าการตรวจแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การ
สื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ าความยาก (p)
และค่าอานาจจาแนก (r) โดยวิเคราะห์ขอ้ ทดสอบรายข้อ โดยใช้เทคนิ คแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มสูง
กลุ่มต่า 25 % จากนั้นเลือกข้อที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ ปรากฏว่า ได้ค่ าค่ าอานาจจ าแนก (r) ระหว่าง .14 - .60 และค่ าความยาก (p) ระหว่าง .30 - .76
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพที่มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง .21 - .60 และค่าความยาก (p) ตั้งแต่ .30 - .76
จ านวน 20 ข้อ โดยตัดข้อที่ มี ค่ าอ านาจจ าแนกเท่ ากับ .14 และข้อสอบที่ มี ค่ าความยาก เท่ ากับ .21 ทิ้ ง
(รายละเอียดปรากฏใน ภาคผนวก ง ตารางที่ 11 หน้า 172)
2.2.9 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยนที่ ค ัดเลื อก จ านวน 20 ข้อ/ไปทดลองใช้ก ับผูเ้ รี ยนวิชาชี พระยะสั้น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 25 คน
แล้วมาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 168; อ้างอิงจาก Kuder Richardson ) ได้ค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.86 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง หน้า 173)
2.2.10 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพ
การค้า ชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ที่ ผ่ านการปรั บ ปรุ ง และหาคุ ณ ภาพแล้ว ไปทดลองใช้ก ับ
กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
2.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อชุ ดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง กำรสื่อสำรกำรประกอบอำชีพ
กำรค้ำชำยแดนสู่ ประชำคมอำเซียน
เครื่ องมื อวัด ความพึ งพอใจที่ ใช้ ในงานวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ ผูว้ ิจยั พัฒนามาจาก ขวัญตา ทองใบ (2553) โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองโดยผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ใช้เกณฑ์ ดังนี้
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5 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
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
2.3.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ความเที่ ยงเชิ งโครงสร้ าง เสนอให้ผเู้ ชี่ ยวชาญพิจ ารณาจากข้อ ค าถามและจุ ด ประสงค์ที่ต ้องการ
ประเมินโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ภาคผนวก ง ตารางที่ 13 หน้า 176 - 177)
2.3.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คน มาคานวณค่ าดัชนี ความสอดคล้องโดยจะคานวณค่า IOC และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่า IOC
ตั้ง แต่ 0.5 ขึ้ นไป โดยค่ า ดั ช นี ความสอดคล้อ ง (IOC) ที่ ได้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.80 - 1.00 แสดงว่ า
แบบสอบถามนั้น มีค วามเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และสอดคล้องกับจุด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ แล้วจึง น า
แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน นามาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะน า
และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ อีกครั้ ง (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง ตารางที่ 12
หน้า 174 -175)
2.3.4 น าแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ งการสื่ อ สาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ไปใช้ก ับผูเ้ รี ยนวิชาชี พระยะสั้น ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 25 คน แล้ววิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (α - coefficient)
สู ต รของ ครอนบั ค ได้ค่ าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามเท่ ากับ 0.84 (รายละเอี ย ดปรากฏใน
ภาคผนวก ง หน้า 179)
2.3.5 จัด พิ มพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ ง การ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรี ยมไว้ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2.4 แบบสัมภำษณ์กำรนำควำมรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจำวัน
2.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ โดย
ผูร้ ายงานสร้างแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้าง/(Structured/Interview)/โดยเป็ นการสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถาม/(Interview/Schedule)/ซึ่งมีประเด็นคาถาม ดังนี้
2.4.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าชายแดน
2.4.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
2.4.1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
2.4.1.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่อ
สังคม ออนไลน์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.4.1.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า(คาศัพท์ภาษาเวียดนาม)
2.4.1.6 สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้
2.4.1.7 สรุ ปข้อค้นพบ ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่ตอ้ งการคาตอบเพิ่มเติม
2.4.2 น าแบบสัมภาษณ์ เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2.4.3 นาผลการพิจารณามาคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง ปรากฏว่า ข้อค าถามจาก
แบบสัมภาษณ์ ได้ค่า IOC มีค่า 1.00 ทุกข้อ ซึ่งถือว่าใช้ได้ (ภาคผนวก ง ตารางที่ 14 หน้า 178)
2.4.4 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยมไว้ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก จ หน้า 180 - 184)

4. กำรดำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูร้ ายงานได้ด าเนิ น การและเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้ห ลัก การของวงจรคุ ณ ภาพหรื อ
ที่เรี ยกว่าวงจร/Deming/ของ (W. Edwards/Deming) /ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน/(Plan)/การปฏิบตั ิ
ตามแผน/(Do)/การตรวจสอบ/(Check)/และการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การให้ เหมาะสม/(Act)/ดัง
รายละเอียด ดังนี้
4.1 กำรดำเนินกำร
ระยะที่ 1 ขั้ น ด ำเนิ น งำนโครงกำร (ตามกระบวนการปฏิ บัติ ก ารในขั้น การวางแผน
(P-Plan) และขั้นปฏิบตั ิตามแผน (Do) มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังตาราง 1
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ตำรำง 1 แสดงตารางเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
ระยะที่ 1 ขั้นดำเนินงำนโครงกำร
14 กันยายน - นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
1 ขั้นกำรวำงแผน (Plan : P)
– 30 ตุลาคม และบุคลากร สถาบัน
- เขียนโครงการ
2559
พัฒนาการศึกษานอกระบบ
- ขออนุ มตั ิโครงการต่อผูบ้ ริ หาร
และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ประชุมบุคลากร ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- กาหนดรายละเอียดของเนื้ อหา
- กาหนดวัตถุประสงค์
- ดาเนินการผลิตสื่อ
- จัดทาแบบทดสอบ
- การทดลองใช้
- ดาเนินการส่งหนังสื อราชการถึง ผูบ้ ริ หารศูนย์การศึกษานอก
1 - 30
- นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (สถานศึกษา)
ตุลาคม 2559 - ผูบ้ ริ หารศูนย์การศึกษา
- สถานศึกษาเตรี ยมความพร้อมโดยกาหนดบุคลากรที่
นอกระบบและการศึกษา
รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่อง กาหนดเป้ าหมาย และ
ตามอัธยาศัยอาเภอ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาและงบประมาณ
- ครู อาสาสมัคร
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
- ครู กศน.ตาบล
- เตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนเข้าสู่การเรี ยนรู้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 5 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ได้แก่
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่อสังคม
ออกนไลน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ที่

กำรปฏิบัตกิ ำร/กิจกรรม
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ที่

กำรปฏิบัตกิ ำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

หน่วยที่ 5 การสื่อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
- เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ตนเองว่า กิจกรรมใดใน
การศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการจาเป็ นรายบุคคล
- ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง สถานที่ การขออนุ มตั ิจดั ตั้งกลุ่ม การ
เตรี ยมสื่ อ วัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ
2 ขั้นปฏิบัตติ ำมแผน (Do)
1 - 30
พฤศจิกายน
- ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยจัดวิทยากรเข้าจัด
2559
กิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 36 ชัว่ โมง จานวน 5 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
หน่วยที่ 5 การสื่อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
โดยใช้สื่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง คือ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน
ระยะที่ 2 ขั้นประเมินผล
3
1-30
ขั้นกำรตรวจสอบ (Check) โดยกำรติดตำมผล ดังนี้
พฤศจิกายน
- การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2559
- การติดตามผลการจัดกิจกรรมโดยการสัมภาษณ์ผลการนา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อสื่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ

-นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
- ผูบ้ ริ หาร กศน.อาเภอ
- ครู อาสาสมัคร
- ครู กศน.ตาบล

- นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ครู อาสาสมัคร
- ครู กศน.ตาบล
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ที่

ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
1 พฤศจิกายน นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
– 14 ธันวาคม
2559

กำรปฏิบัตกิ ำร/กิจกรรม

4 ขั้นกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน (Act)
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- สรุ ปผล
- จัดทาข้อเสนอแนะการดาเนินงาน

4.2 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.2.1 ผู้ร ายงานด าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใน 2 ลัก ษณะ ตามความสมัค รใจ
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง คือ 1) ผูร้ ายงานได้ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2) สถานศึกษาที่ครู กศน.
ดาเนิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 6 แห่ ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึ งกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสิ ริ นธร จังหวัดอุบลราชธานี และศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ทั้งนี้ ผูร้ ายงานได้
ดาเนิ นการชี้ แจงแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาที่ ดาเนิ นการจัดกิจกรรมเองเพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกัน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังตาราง 2
ตำรำง 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่

พืน้ ที่ชำยแดน

1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ

กำรจัดกิจกรรม
สถานศึกษา
ผูร้ ายงาน
ดาเนินการจัด
ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมเอง กิจกรรมด้วยตนเอง
1-5 พ.ย.59
-

14-18 พ.ย.59

-

จานวน
ผูเ้ รี ยน/คน
30

30
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ที่

พืน้ ที่ชำยแดน

กำรจัดกิจกรรม
สถานศึกษา
ผูร้ ายงาน
ดาเนินการจัด
ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมเอง กิจกรรมด้วยตนเอง

จานวน
ผูเ้ รี ยน/คน

เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
11 - 15 พ.ย. 59
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่
18 - 27 พ.ย. 59
จังหวัดเลย
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
1 - 5 พ.ย.59
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
22-28 พ.ย.59
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
28-29 พ.ย.59
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รวมผู้เรียน

-

30
30

-

28

11 - 16 พ.ย. 59
19 - 24 พ.ย.59

25

-

25

-

26

224

4.2.2 ผูร้ ายงานก าหนดให้สถานศึก ษาทั้ง 7 แห่ ง มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมตามตาราง 2
ตามลาดับ ดังนี้
4.2.2.1 การทดสอบก่อนเรี ยน
4.2.2.2 การจัดกิจกรรมตามข้อ 2 ในตาราง 1 ในระยะเวลาตามตาราง 2
4.2.2.3 ทดสอบหลังเรี ยน และสอบถามความพึงพอใจ
4.2.2.4 การติดตามผลการดาเนิ นกิจกรรม
4.2.3 ผูร้ ายงานขอความอนุ เคราะห์ให้สถานศึกษาจานวน 6 แห่ ง ที่ประสงค์จะดาเนินการ
จัด กิจกรรมเอง ให้ดาเนิ น การส่ งแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์กลับมายังสถาบัน
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พัฒ นาการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ภายในวัน ที่ 6
ธันวาคม 2559 เพื่อผูร้ ายงานจะได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลต่อไป

5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
5.2 เมื่อเสร็ จสิ้ น การทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนเรี ย น
ชุ ด เดี ยวกับ การทดสอบหลังเรี ยน และสอบถามความพึ งพอใจต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประคมอาเซียน
5.3 ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองครั้ง คือ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และผลการสอบถามความพึงพอใจแล้วนาคะแนนที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์จากผล ดังนี้
5.4.1 หาค่าสถิติพ้นื ฐาน
5.4.2 เปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ว ยการทดสอบค่ าที (ttest) แบบ t-test for Dependent Samples และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจโดยการทดสอบค่ าที แบบ
One Sample t-test

6. สถิตทิ ี่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูร้ ายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูร้ ายงานกระทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามประเภทและ
ลัก ษณะข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ร่ วมกับ การใช้เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) ดังต่อไปนี้
6.1 สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
X=

เมื่อ X
Σ
N

X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูล
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การหาค่าเฉลี่ยและเฉลี่ยรวม ของผลการประเมินประคุณภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตารางที่ 3
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนข้อมูลทั้งหมด
คะแนนหน่วยที่ 1 = 4.40+4.20+4.20+4.00 = 4.20
4
คะแนนหน่วยที่ 2 = 4.20+4.00+4.20+4.00 = 4.10
4
คะแนนหน่วยที่ 3 = 4.20+4.00+4.40+4.20 = 4.30
4
คะแนนหน่วยที่ 4 = 4.60+4.40+4.40+4.20 = 4.40
4
คะแนนหน่วยที่ 5 = 4.40+4.40+4.40+4.00 = 4.30
4
ค่าเฉลี่ยรวม = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด = 4.20+4.10+4.30+4.40+4.30 = 4.26
จานวนข้อมูลทั้งหมด
5
การหาค่ าเฉลี่ยและเฉลี่ยรวม ของคะแนนความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ย
ตนเองเรื่ อง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ตารางที่ 7
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนข้อมูลทั้งหมด
คะแนน ตัวอักษร ภาษา และรู ปเล่ม = 4.27+4.31+4.38+4.20+4.16 = 4.27
5
คะแนน เนื้อหาและกิจกรรมเรี ยนรู้ = 4.13+4.25+4.10+4.00+4.19 = 4.13
5
คะแนน ประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนรู้ = 4.20+4.27+4.04+3.79+4.25 = 4.11
5
ค่าเฉลี่ยรวม = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด = 4.27+4.13+4.11 = 4.17
จานวนข้อมูลทั้งหมด
3
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6.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร
N  X 2 − ( X )

2

S .D. =

เมือ่

S.D.
N

2

แทน
แทน
แทน
แทน

N (N − 1)

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนผูเ้ รี ยนแต่ละคนยกกาลังสอง

6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
6.2.1 การหาค่ าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยใช้ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง ใช้ค าสั่งใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive
6.2.2 การหาค่ าความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้เทคนิ ค
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มสูงกลุ่มต่า 25 % ใช้คาสัง่ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Descriptive
6.2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้เทคนิ ค
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มสูงกลุ่มต่า 25 % ใช้คาสัง่ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Descriptive Statistics → Frequencies
6.2.4 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้
สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน
n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  St 

สูตร KR-20

rtt =

เมือ่

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
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6.2.5 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient)


เมือ่

=

n
n −1



n
S i2
S t2

  Si2 
1 −

St2 


แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนของแบบสอบถาม
คะแนนความแปรปรวนในแต่ละข้อ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามฉบับนั้น
ของเครื่ องมือทั้งฉบับ

6.2.6 หาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองฯ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละคะแนนระหว่าง
เรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยนด้วยประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยสูตร
E1 (ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ) โดยใช้สูตร
E1 =

เมื่อ

N
 100
A

หรื อ

X
 100
A

E1

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 X แทน ผลรวมคะแนนที่ได้จากแบบฝึ กหัดหรื องาน
A
แทน ผลรวมคะแนนเต็มจากแบบฝึ กหัดหรื องาน
N
แทน จานวนผูเ้ รี ยน
E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) โดยใช้สูตร
E2 =

เมื่อ

E2
F
B
N

N
 100
B

แทน
แทน
แทน
แทน

หรื อ

F
 100
B

ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน
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6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
6.3.1 ใช้วธิ ีทางสถิติแบบ t-test dependent เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้คาสัง่ ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
ดังนี้
Analze → Compare Mean → Independent sample t - test
6.3.2 ใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test for one sample dependent เพื่อเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจ ต่ อการเรี ยนด้ว ยชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง กับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดร้ อ ยละ 80 โดยใช้ค าสั่งใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้
Analze → Compare Mean → One sample t - test
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ผูร้ ายงานขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้

สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจในการแปรผล และความหมายของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงกันผูร้ ายงานจึงได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean)
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ΣD แทน ผลรวมของความต่างเป็ นรายคู่
ΣD2 แทน ผลรวมกาลังสองของความต่างเป็ นรายคู่
แทน ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ (ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม)
0
E 1 แทน ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่ได้จากคะแนน
ระหว่างเรี ยนทุกชุดผ่านเกณฑ์การเรี ยนรู้อย่างน้อยร้อยละ 80
E 2 แทน ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่ได้จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การเรี ยนรู้ที่
กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 80
D
แทน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution
df
แทน ระดับชั้นแห่งความอิสระ (n-1)
**
แทน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน (คุณภาพและประสิทธิภาพ)
ตอนที่ 2 ผลการดาเนินการนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ ประชมคมอาเซี ยนที่ พั ฒ นาไปใช้ จ ริ งกั บ ผู้ เรี ยนในพื้ นที่ การค้ าชายแดนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และความพึงพอใจในการเรี ยน)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการนาไปใช้ในการดารงชีวิต เรื่ อง การสื่อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูร้ ายงานขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้ า
ชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน (คุณภาพและประสิ ทธิภาพ) ประกอบด้วยเนื้ อหา 5 หน่ วยการเรี ยน
ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หน่วยที่ 5 การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
1.1 การประเมินคุ ณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชี พ การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ ผูร้ ายงานได้น าชุ ด การเรี ยนรู้ ที่ส ร้ างขึ้ น ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อที่
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

รายการ
หน่ วยการเรียนที่ 1 (A)
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหา
กิจกรรมท้ายบท
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน
รวม
หน่ วยการเรียนที่ 2 (B)
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหา
กิจกรรมท้ายบท
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน
รวม
หน่ วยการเรียนที่ 3 (C)
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหา
กิจกรรมท้ายบท
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน
รวม
หน่ วยการเรียนที่ 4 (D)
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหา
กิจกรรมท้ายบท
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน
รวม
หน่ วยการเรียนที่ 5 (E)
จุดประสงค์การเรี ยนรู้

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.40
4.20
4.20
4.00
4.20

0.59
0.76
0.69
0.56
0.65

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.20
4.00
4.20
4.00
4.10

0.41
0.45
0.61
0.45
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.20
4.00
4.40
4.20
4.30

0.61
0.56
0.59
0.61
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.60
4.40
4.40
4.20
4.40

0.59
0.50
0.68
0.52
0.56

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

4.40

0.50

ดี

100

ข้อที่
รายการ
2 เนื้อหา
3 กิจกรรมท้ายบท
4 แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน
รวม
รวมเฉลี่ย

S.D.
4.40 0.59
4.40 0.59
4.00 0.64
X

4.30
4.26

0.58
0.57

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 3 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แต่ ละหน่ วยการเรี ยน จุด ประสงค์การเรี ยนรู้ พบว่า มีค่ า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ( X = 4.60, SD = 0.59) เนื้ อหา/ความรู้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ( X =
4.40, SD = 0.59) กิ จ กรรมท้ า ยบท พบว่ า มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ ( X = 4.40 ,SD = 0.68)
แบบฝึ กหัดท้ายหน่วยการเรี ยน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ( X = 4.20, SD = 0.52) ค่ารวมเฉลี่ย
ได้ เท่ากับ 4.26 โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.00 – 4.60 ซึ่งถือได้ว่ามีคุณภาพทั้งฉบับในระดับ
คุณภาพดีข้ ึนไปทุกประเด็น
1.2 การหาประสิทธิภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผูร้ ายงานได้นาชุดการเรี ยน
ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนวิชาชีพระยะสั้น ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สรุ ปผลได้ดงั นี้
ชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซี ยนที่ ได้ป รั บปรุ งแล้ว ในส่ ว นของภาษาที่ ใช้ในให้มีค วามชัด เจน เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เนื้ อหามีความชัดเจน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน แล้วนาไป
ทดลองกับผูเ้ รี ยน จานวน รวม 25 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ผลประเมินแสดงดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
คะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย

คะแนนระหว่างเรี ยน
(30 คะแนน)
25.52
E1 = 85.05

คะแนนหลังเรี ยน
(คะแนน 20 คะแนน)
17.00
E2 = 85.00

E1/ E2
85.05/85.00

จากตาราง 4 สรุ ป ได้ว่ า ชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซี ยน จากการประเมิน คุณ ภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณ ภาพใน
ระดับดี ส่ ว นค่ าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัด ระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.05/85.00 ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดย
ต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น และเมื่อเที ยบค่า
ประสิ ทธิภ าพ E1/E2 ที่ ได้ก ับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า ค่ าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ ที่
กาหนด แสดงว่าแม้ผเู้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ของชุดการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ ง
ตอนที่ 2 ผลการดาเนินการน าชุ ดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้ า ชายแดนสู่ ประชมคมอาเซี ยน ที่ พั ฒ นาไปใช้ จริ งกั บผู้ เรี ยนในพื้นที่ การค้ าชายแดน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 ผูร้ ายงานได้ศึก ษาสภาพปั ญ หาและความต้องการ ชุด การเรี ย นรู้ และศึก ษา
ข้อมูลเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้อง พบว่ าสภาพปั ญหาการเรี ยนการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยปัญหาด้านต่าง ๆ คือ ปัญหาผูเ้ รี ยน เช่น ผูส้ นใจเรี ยน
แต่ไม่มีเวลาต้องช่ วยเหลือครอบครัว สภาพผูเ้ รี ยนมีความแตกต่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ และต้องการฝึ กอบรมระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อสอบถามความต้องการประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่
มีค วามต้องการที่ จ ะเข้าร่ ว มกิ จ กรรมในลักษณะการเรี ยนรู้วิ ชาชีพระยะสั้น เพราะส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว และไม่มีเวลาในการเรี ยนในลักษณะอื่น เนื่ องจากภาระในการประกอบ
อาชีพและภาระต่อครอบครัว และอยากได้สื่อที่สามารถพกติดตัวเพื่อใช้ในการเรี ยนรู้และทบทวน
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ได้ และภาษาที่ ตอ้ งการพัฒนามากที่สุด คื อ ภาษาเวียดนาม ตลอดจนสอดคล้องกับที่สถานศึกษาที่
เป็ นพื้นที่ การค้าชายแดนไทยในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ได้วิเคราะห์ผเู้ รี ยนที่ เข้าร่ วมกิ จกรรม
การศึก ษาต่ อเนื่ อง พบว่า ปั ญ หาทั่ว ไปของผูเ้ รี ยนคื อ การสื่ อสารภาษาเวียดนามเพื่อการค้าขาย
รวมทั้งความรู้ และหลักการทัว่ ไปที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน เนื่องจากผูเ้ รี ยนเห็นว่า หากผูเ้ รี ยนมี
ทัก ษะความรู้ เกี่ยวกับการค้าชายแดน และมี ทักษะการสื่ อสารภาษาเวียดนามจะสามารถทาให้ผเู้ รี ยน
ค้าขายได้มากขึ้ น มีรายได้ดี ข้ ึ น ซึ่ งถือเป็ นการต่ อยอดอาชี พค้าขายของตนเอง ในการสร้างฐานลูกค้า
เวียดนามได้มากขึ้ น ทั้งนี้ ก ารสื่ อสารภาษาลาวนั้นไม่มีปัญหาเท่าไรนัก เนื่ องจากภาษาถิ่น (ภาษา
อีสาน) มีความละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาลาว ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้ดีอยู่แล้ว และสถานศึกษา
เองยังไม่มีสื่ อสาหรับการพัฒ นาผูเ้ รี ย นที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ชาชี พระยะสั้น ที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการผูเ้ รี ยนในกลุ่มนี้
2.2 ผูร้ ายงานจึงได้สร้างและพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนโดยมี คุ ณ ภาพระดับดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
85.05/85.00
2.3 ผูร้ ายงานได้ด าเนิ น การจัด ท าชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเองเรื่ องการสื่ อ สารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ฉบับสมบูรณ์ จานวน 200 เล่ม
2.4 ผูร้ ายงานได้ด าเนิ น การจัด ทา CD ประกอบชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชมคมอาเซียน ฉบับสมบูรณ์ จานวน 200 แผ่น
2.5 ผูร้ ายงานนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพ
ระยะสั้น ในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้น หลักสูตร 36 ชัว่ โมง ที่ได้มาโดยการ
สุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวนทั้งสิ้ น 224 คน ของสถานศึ กษา กศน.ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม โดยอยูใ่ นจังหวัดชายแดนไทยที่ มี
พรมแดนติ ดกับ สปป.ลาวและกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนามที่ ร่ วมวิจ ัย จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่
1) ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอเมื อ งหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 2) ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมื องบึ งกาฬ จัง หวัด
บึ งกาฬ 3) ศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6) ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอสิ ริน ธร จังหวัดอุ บลราชธานี และ 7) ศูน ย์การศึ กษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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โดยดาเนิ นการใน 2 ลักษณะ คือ ผูร้ ายงานได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมด้วยตนเองในสถานศึกษา
จานวน 1 แห่ ง และสถานศึกษาดาเนิ นการจัดกิจกรรมเอง จานวน 6 แห่ง โดยผูร้ ายงานดูแล ประสานงาน
กับครู กศน.อย่างใกล้ชิด ดังนี้
ตาราง 5 วัน เดือน ปี และลักษณะการดาเนินกิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

การจัดกิจกรรม
สถานศึกษา
ผูร้ ายงานได้ดาเนินการ
พืน้ ที่ชายแดน
ดาเนินการจัด จัดกิจกรรมด้วยตนเอง
กิจกรรมเอง
ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 - 5 พ.ย.59
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 14 - 18 พ.ย.59
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 - 5 พ.ย.59
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11 - 16 พ.ย.59
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
19 - 24 พ.ย.59
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 - 15 พ.ย.59
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
18 - 27 พ.ย.59
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย 22 - 28 พ.ย.59
อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย 28 - 29 พ.ย.59
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
นอกจากนี้ ผูร้ ายงานได้น าชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน พร้อม CD ประกอบชุดการเรี ยนรู้ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ให้กบั หน่วยงานสังกัด สานักงาน กศน.
1. ห้องสมุดประชาชนอาเภอ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา
2. สานักงานส่ งเสริ มการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศ
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กั ม พู ช า ผ่ า นแดนไปประเทศเวี ย ดนาม น าขึ้ นเผยแพร่ สื่ อ ผ่ าน Website สถาบั น กศน.ภาค
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ http://www.esannfe.com/แ ล ะ Website https://www.youtube.com/
results?search query=ไพจิ ตร ผุดเพชรแก้ว
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน)
ผูร้ ายงานนาผลที่ได้มาหาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรี ยน ดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ของชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ปรากฏผลดังตาราง 6
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
224

X

10.80

S.D.
1.64

t

df

p

60.142**

223

.000

224
17.03
.78
** หมายความว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 10.80 มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ ากับ 17.03 จากคะแนนเต็ ม 20 คะแนน จึงสรุ ปได้ว่าผูเ้ รี ยน (N = 224) ที่ เรี ยน
ชุดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
3.2 ความพึงพอใจ ของผูเ้ รี ยนต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ปรากฏผลดังตาราง 7 – 8
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
รายการ
ข้อที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

ตัวอักษร ภาษา และรูปเล่ ม
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตวั อักษร
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
ความสะดวกในการเรี ยนรู้เนื้อหาจากชุดการเรี ยน
ขนาดของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีความพอเหมาะ
รวม
เนือ้ หาและกิจกรรมเรียนรู้
เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
กิจกรรมทุกขั้นตอนน่ าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย
และช่วยในการจาเนื้อหา
การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการเรียนรู้
การได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรี ยน
การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้ อหากับชีวิตจริ ง
การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนได้อย่างต่อเนื่อง
การเห็นความสาคัญของการสื่อสารการประกอบอาชีพ
รวม
รวมเฉลีย่

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.27
4.31
4.38
4.20
4.16
4.27

.52
.54
.53
.43
.45
.35

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
4.25
4.10

.49
.53
.53

มาก
มาก
มาก

4.00
4.19
4.13

.71
.73
.39

มาก
มาก
มาก

4.20
4.27
4.04
3.79
4.25
4.11
4.17

.68
.58
.60
.72
.69
.45
.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 7 พบว่า ผูเ้ รี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจ เฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
มากที่สุด เฉลี่ย ( X = 4.38, SD = 0.53 ) ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตวั อักษร เฉลี่ย ( X = 4.31,
S D = 0.54) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร เฉลี่ย ( X = 4.27, SD = 0.52) การเกิดทักษะวิธีการคิดและ
เชื่ อมโยงเนื้ อหากับชี วิตจริ ง เฉลี่ ย ( X = 4.27, SD = 0.58) การเห็ น ความส าคัญ ของการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพ เฉลี่ย ( X = 4.25, SD = 0.69) เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
เฉลี่ย ( X = 4.25, SD = 0.53) ตามลาดับ จึงสรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการ
สื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งถือได้ว่ามีความพึงพอใจทั้งฉบับ มี
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
ตาราง 8 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกับเกณฑ์ทกี่ าหนด
ชุดการเรี ยน
ค่าร้อยละ X
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสาร 83.40 4.17
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน

S.D.
t
p ระดับ
.33 3457.048 .00 มาก

จากตาราง 8 พบว่ า ความพึ งพอใจต่ อ ชุ ดการเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อ สารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
คิดเป็ นร้อยละ 83.40 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก จึงสรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยน (N=224) ที่เรี ยนชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่ อ สารการประกอบอาชี พ การค้า ชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น มี ค วามพึ งพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก (สูงกว่าร้อยละ 80) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
ตอนที่ 4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการนาไปใช้ ในการดารงชีวติ เรื่อง การสื่อสารการประกอบ
อาชีพการค้ าชายแดนสู่ ประชมคมอาเซียน
กลุ่มเป้ าหมายที่ ร่ว มวิจยั ครั้งนี้ /คื อ/ผูเ้ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาชี พระยะสั้น ในรู ปแบบ
ชั้น เรี ยนวิชาชี พ ลัก ษณะชั้น เรี ยนระยะสั้น /หลักสู ตร/36/ชั่วโมง/ที่ ได้มาโดยการสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive/Sampling)//ของสถานศึกษา/กศน./ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็ นพื้นที่การค้าชายแดน
ไทยกับประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม โดยสรุ ปการนาไปใช้ในการดารงชีวิต
มีดงั นี้
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ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ในการสื่อสารและติดต่อค้าขายกับคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ควบคู่กบั การใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งนี้ผเู้ รี ยนส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นไว้ดงั นี้
“…... ภาษาเวียดนามที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ …..”
(นาวสาวสุทธิดา ปิ ยะโคตร ผูเ้ รี ยน กศน. อาเภอเมืองมุกดาหาร)
“…...ภาษาเวียดนามมีประโยชน์มาก สามารถนาไปพูดสนทนากับชาวเวียดนาม
ได้ …..” (นายชัยพร พันธ์โพธิ์ ผูเ้ รี ยน กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร)
“…..มีประโยชน์มาก สามารถนาไปพูดสื่อสารกับชาวเวียดนามได้เป็ นอย่างดี….”
(นายพิชยั จันทร์จาปา ผูเ้ รี ยน กศน.อาเภอเมือง หนองคาย)
“…..ได้นาไปสื่ อสารในการค้าขายกับชาวเวียดนามได้ดี….” (นายธีรพล ไชยกิตติ
ผูเ้ รี ยน กศน.อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์)
“…..มีประโยชน์มากในการดาเนิ นธุรกิจและในชีวิตประจาวันเพราะว่าเราสามารถสื่อสาร
กับชาวเวียดนาม...” (นายสิทธิชยั ธีรเนตร ผูป้ ระกอบการร้านค้าขายแว่นตา จังหวัดมุกดาหาร)
“….ได้ความรู้ และสามารถนาไปสื่อสารกับชาวเวียดนาม อ่านสลากและตราสิ นค้าได้…”
(นายประจักษ์ สมหวัง ผูเ้ รี ยน กศน.อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร)
“…..เป็ นแนวทางที่ ช่ว ยในการค้า ขายชายแดนได้ รู้ วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ ตลาดการค้ากับ คน
เวียดนามได้ ฉะนั้นสื่ อจึงใช้เป็ นช่องทางได้เป็ นอย่างดี ….” (นายวีรยุทธ จันทร์ ไทย ผูเ้ รี ยน กศน.
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สรุ ปได้ว่า
ผูเ้ รี ยนหลักสูตรระยะสั้น ด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็ นคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่ มอี าชีพประกอบการค้าขาย
และไม่ได้ประกอบอาชี พการค้าขายในพื้นที่ ชายแดน สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการด ารงชี วิต
และสามารถสื่อสารการซื้อขายสินค้าภาษาเวียดนาม อ่านสลากหรื อตราสินค้าได้
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ครู กศน.ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพ การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซี ยน และได้สอบถามผ่านครู
กศน.
/“…..ผูเ้ รี ยนพอใจ และที่สาคัญก็คือสื่อเล่มนี้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ในการค้า
ชายแดนซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์…..” (นายเตีย ที่ดี ข้าราชการครู กศน. อาเภอเมืองมุกดาหาร)
/“….ได้ศึก ษาแล้วให้ค าแนะน าแก่ นัก ศึกษา และผูเ้ รี ยนถึงประโยชน์ ข องชุ ดการเรี ย นรู้
ด้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ย น ในพื้ น ที่
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เศรษฐกิจพิเศษที่ทาการค้าไทย - เวียดนาม นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
ได้ (วิทยากร สอนภาษาเวียดนาม)
รจากการสัมภาษณ์ ครู กศน. ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ความรู้ความเข้าใจ มีความสนใจในการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปสนทนาสื่อสารในการซื้อ – ขาย
สินค้ากับชาวเวียดนามได้ สามารถอ่า นสลาก ตราสินค้าของสิ นค้าภาษาเวียดนาม และนาไปปรับ
ใช้ในการดารงชีวิตได้
4.2 แนวทางการพัฒนา
จากการด าเนิ น กิ จกรรมในโครงการผลิตสื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ก ารประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน โดยการนาชุดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซี ยน ไปทดลองใช้สาหรับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน
วิชาชีพระยะสั้นในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชี พ ลักษณะชั้น เรี ยนระยะสั้น หลักสู ตร 36 ชัว่ โมง ที่ ร่วม
พัฒ นา ได้ม าโดยการสุ่ มแบบเจาะจง/(Purposive/Sampling)/รวมจ านวนทั้ งสิ้ น/224/คน/ของ
สถานศึกษา/กศน.ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดน
ไปเวียดนาม จานวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 1) ศู น ย์การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองบึ ง กาฬ จังหวัด บึ ง กาฬ 3) ศูน ย์การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมือ งนครพนม จังหวัดนครพนม 4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสิ รินธร จังหวัด
อุบลราชธานี และ 7) ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์
จังหวัดสุรินทร์
ผลพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประเด็นและมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ทาเอกสารเป็ นรู ปเล่ม ๆ เล็ก เพือ่ สะดวกในการพกพา
2. ควรทาเป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book เพื่อสะดวกและรวดเร็ ว ในการค้นหา
และการที่ผอู้ า่ นสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้
3. ควรจัดทาเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเด่ น คือ ขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข ้อมูลรายละเอียด
ได้มากพอสมควรหรื อเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ผูด้ ูสามารถเลือกเวลาดูได้ ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต่า เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้นในรู ปแบบชั้น
เรี ยนวิชาชีพ ลักษณะชั้นเรี ยนระยะสั้นของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการดาเนินการพัฒนา ดังนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน.
4. เพื่อศึกษาการนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของผูเ้ รี ยน หลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ด าเนิ น การในพื้น ที่ การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามที่เป็ นพื้นที่ ที่อยู่ใน
จังหวัด ชายแดนไทยที่มีพรมแดนติด กับ /สปป.ลาวและกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม ที่ร่ วมวิจ ัย
จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด หนองคาย จังหวัด บึ งกาฬ จังหวัด นครพนม จังหวัด มุก ดาหาร
จังหวัดเลย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ จานวน 2,350 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาชีพระยะสั้นในรู ปแบบชั้นเรี ยนวิชาชีพ ลักษณะ
ชั้นเรี ยนระยะสั้น หลักสูตร 36 ชัว่ โมง ของสถานศึกษา กศน. ปี การศึกษา 2559 ในจังหวัดชายแดนไทย
ที่มีพรมแดนติดกับสปป.ลาว และกัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม ที่ร่วมวิจยั จานวน 7 จังหวัด ได้แก่
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จังหวัด หนองคาย จังหวัด บึ งกาฬ จัง หวัด เลย จังหวัด นครพนม จัง หวัด มุ ก ดาหาร จัง หวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดสุ รินทร์ โดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจานวนทั้งสิ้ น
224 คน
ระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการวิจยั ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
เนือ้ หา
เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเนื้ อหาเกี่ย วกับความรู้ ทวั่ ไปการค้าชายแดนการ
เลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การสร้างความตระหนักกับ
การใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 การสื่อสารและการสนทนาในการซื้อขาย โดยฝึ กทักษะการใช้ศพั ท์ สานวน และประโยคพื้นฐาน
เพื่อการค้าในชายแดนไทย - เวียดนาม สาหรับการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาเป็ น 5 หน่วยการเรี ยน ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน
หน่วยที่ 2 การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3 การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หน่วยที่ 4 การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หน่วยที่ 5 การสื่ อสารและการสนทนาในการซื้อขาย
ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความพึงพอใจต่อชุดการเรี ยน
3. การนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิต

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผรู้ ายงานได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยน
4. แบบสัมภาษณ์การนาความรู้ไปใช้

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผูว้ ิจ ัยการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสาเร็ จ รู ป SPSS (Statistic Packages for the Social Sciences) สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลประกอบด้ว ย ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบค่าทีแบบ (t-test)

สรุปผลการวิจยั
ผูร้ ายงานได้ด าเนิ น การน าชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง ที่ พฒ
ั นาไปใช้ได้ทุ ก พื้ น ที่ ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที่ มีพรมแดนติ ด กับ ประเทศ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ผ่านแดนไป
ประเทศเวียดนาม จานวน/7/แห่ง/มีผลสรุ ป/ดังนี้
1. ผลจากการพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จากการประเมิน คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณ ภาพในระดับดี
ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน พบว่า ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.05/85.00 ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยต่างกันไม่เกิน
ร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น และเมื่อเทียบค่าประสิ ทธิภาพ
E1/E2 ที่ได้กบั เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่า
แม้ผเู้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของชุดการเรี ยนรู้
ที่กาหนดไว้ แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน ของชุด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ ง
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น ที่ศึกษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผูเ้ รี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจในระดับมาก
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4. ผูเ้ รี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซี ยน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิต นาไปพูดสนทนากับชาวเวียดนาม
และสื่อสารการซื้อขายสินค้าภาษาเวียดนาม อ่านสลากหรื อตราสินค้าได้ส

อภิปรายผล
การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ศึก ษาความพึงพอใจในการเรี ยน และการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้ชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน สามารถ
อภิปรายผลได้/ดังนี้
1. ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ที่พฒ
ั นาขึ้ น ได้ด าเนิ น การตามหลัก การสร้างชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างมีระบบ โดย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรี ยน เอกสารทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญและได้ปรับปรุ งแก้ไข ทั้งใน ด้านเนื้ อหาสาระ ด้านภาษา และ
ระยะเวลาที่ใช้จดั กิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมนอกห้องเรี ยน ได้เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้
ฝึ กทัก ษะการใช้ภ าษาในการสื่ อสาร โดยได้จ ัดเนื้ อหาทักษะการเรี ยนรู้ ก ารสื่ อสารเพื่อประกอบ
อาชีพการค้าชายแดน ยังได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนทักษะโดยใช้สื่อการเรี ยนรู้แบบวีดีทศั น์
ที่สอดแทรกอยูใ่ นชุดการเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีความเข้าใจ และสามารถทบทวนทักษะการปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้อง สามารถนาชุดการเรี ยนรู้ไปศึกษาทบทวนได้ดว้ ยตนเอง อย่างต่อเนื่ องตามศักยภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู้ภาษาเวียดนามโดยใช้ชุดการเรี ยนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอยู่
แล้ว จึงตั้งใจทาการศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถทาคะแนน
จากทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบได้ดี ทาให้คะแนนเฉลี่ยที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนการที่
กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 85.05 และค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 ซึ่ งเป็ นค่าที่ สูงกว่าเกณฑ์
แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนบรรลุจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ของชุดการ
เรี ยนรู้ ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชี พการค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน มี เนื้ อหาสาระประกอบไปด้ว ยความรู้ที่ หลากหลาย
น่าสนใจ มีภาพ มีสื่อผสม คาอธิบายที่ชดั เจน มีกิจกรรม การเรี ยนรู้เป็ นระบบจากง่ายไปยาก และ
เสนอเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความสนใจ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณี ที่ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 ที่ ไ ด้ สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ต้ ัง ไว้เกิ น 2.5 ชัย ยงศ์ พรหมวงศ์ (2556)
เสนอแนะว่า อาจปรับเกณฑ์การทดสอบประสิ ทธิภาพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ งก็ได้ แต่ในการศึกษาใน
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ครั้งนี้ ผศู้ ึกษาเลือกใช้แนวทางการปรับปรุ งชุดการเรี ยนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุ ง
เนื้ อหาการเรี ยนรู้ กิ จกรรมและแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยนของชุด การ
เรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง ก่อนนาไปใช้จริ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญตา ทองใบ (2553 : 56) ได้
พัฒ นาชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน สาหรับนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยน/เรื่ องป่ าชายเลนที่
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตาพร วิภววาณิ ชย์ (2553 :
66) ได้พฒ
ั นาชุดการเรี ยนวรรณคดีดว้ ยตนเอง เรื่ อง อิเหนา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนเตรี ยมอุด มศึก ษา ผลการวิจ ัยพบว่า ชุ ด การเรี ยนวรรณคดี ด ้ว ยตนเอง เรื่ อง อิเหนา มี
ประสิทธิภาพ 80.40/80.57 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์ (2553 : 127 137) พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการนวดไทย ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ องการนวดไทย ที่สร้างจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนจะมีประสิ ทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้ดาเนิ นการตามหลัก การสร้างชุดการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบ
โดยมี ก ารศึ ก ษาหลัก สู ต ร และวิ เคราะห์ เนื้ อหาของกิ จ กรรม ก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
วางแผนการจัดกิจกรรม อีกทั้งผ่านการประเมิน คุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทั้งในด้านเนื้ อหา
ด้านการใช้ภ าษา เพื่ อ หาข้อ บกพร่ องของชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง การทดลองใช้ และการน า
ข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง/นอกจากนี้ ได้มีการหาประสิ ทธิภาพก่อนนาชุดการเรี ยน
การสอนไปใช้จ ริ งซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของ กรมการศึก ษานอกโรงเรี ยน (2546 : 4)ได้ให้
แนวทางในการสร้างสื่ อขึ้นมาใหม่ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลา ดาเนิ นการได้ตามความพร้อม
และความเหมาะสมตามขั้น ตอน ดังนี้ สารวจปั ญ หาและความต้องการของสังคม และจัด ลาดับ
ความสาคัญ ศึกษา และกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนวิเคราะห์จุดประสงค์และขอบเขตเนื้ อหาของ
สื่อกาหนดรู ปแบบสื่อ สร้างสื่อตามรู ปแบบที่กาหนดนาสื่ อไปทดลอง วิเคราะห์ผล/ปรับปรุ งแก้ไข
นาสื่อไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ติดตาม และประเมินผล และสอดคล้องกับ (มนัส ประเทืองจิตร์. 2542
: 15 อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 : 495)โดยได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุ ด
การเรี ยนไว้ ดังนี้ ขั้น ที่ 1 การวิเคราะห์ เนื้ อหาได้แ ก่ การกาหนดหน่ วยหัว เรื่ อง และมโนมติ
ขั้นที่ 2 การวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็ นการกาหนดรายละเอียด ขั้นที่ 3 ผลิตสื่อการเรี ยน เป็ นการผลิต
สื่อประเภทต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผน ขั้นที่ 4 หาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนโดยนาไปทดลอง
เพื่อช่วยตรวจสอบว่าสื่ อการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยให้การเรี ยนการสอน
มีคุณภาพดีตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
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ประการที่สอง ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซี ยน เป็ นชุ ดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่ ใช้แหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติ ในท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใน
ชุมชนที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน คือ พื้นที่การค้าชายแดน ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการสัมผัส
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม ได้รั บ ประสบการณ์ ต รงจากการปฏิบัติ กิ จ กรรมนอกห้องเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาลองอาร์ ค ได้แก่ การเร้าความสนใจความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้อหา ความ
มัน่ ใจ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533 : 140) กล่าวคือ ความรู้สึกเกี่ยวพันกับ
เนื้อหา หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนกาลังเรี ยนอยู่น้ นั มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่อ
ตัวผูเ้ รี ยนเอง เช่น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับความสนใจหรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
และสอดคล้องกับแนวคิดของโนลล์ (Malcolm S. Knowles. 1975) มีองค์ประกอบพื้นฐานสรุ ปได้
ดังนี้ 1) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู้ได้ดีหากว่าเรื่ องนั้นตรงกับความต้องการและความสนใจ 2) สถานการณ์ใน
ชีวิตที่เกิดขึ้นถือเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง
จากเหตุ ผลดังกล่าว ทาให้ชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ที่ผรู้ ายงานพัฒ นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 85.05/85.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซี ยน ผลจากการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการเรี ยนด้ว ยเรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจ ัยที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุ จิน ดา เอี่ยมโอภาส (2552: 130) ได้
ศึก ษาชุ ด การเรี ย น/“Learning Mathematics Through English”/ที่ เน้น ทัก ษะการใช้ต ัว แทน/เรื่ อ ง
ความน่ าจะเป็ นที่ มีผ ลต่ อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติ ต่ อ การเรี ยนวิชาคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน
ด้ ว ย ชุ ด ก าร เรี ย น “Learning/Mathematics/Through/English”/ที่ เน้ น ทั ก ษ ะ ก าร ใช้ ต ั ว แ ท น
(representation)/เรื่ องความน่าจะเป็ นอยูใ่ นระดับสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญตา ทองใบ (2553: 56) ได้พฒั นาชุดการเรี ยน/เรื่ อง
ป่ าชายเลน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุ สรณ์ อาเภอ
บางบ่ อ จังหวัด สมุทรปราการ ผลวิจ ัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ และความตระหนัก ต่ อการอนุ รั ก ษ์ป่ า
ชายเลนของนักเรี ยนหลังใช้ชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ปั ญจพร แสนจัน ทร์ (2558: บทคัดย่อ)ได้การพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลงานวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณ ธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยน
สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน
ที่พฒั นาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านจุดประสงค์
ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรม มีวีซีดีเป็ นสื่ อประกอบ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาด้วย
ตนเอง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมนอกห้องเรี ยนเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็นได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้สอดคล้องกับแนวคิด ของการสร้ างชุ ดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเองของ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2525: 45) โดยได้ให้แนวคิดในการสร้างชุดการเรี ยนไว้ ว่าการใช้ชุดการเรี ยนการสอน
ที่ได้ปรับปรุ งและมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถนาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดการ
เรี ยนการสอน/และระดับการศึกษา/โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ /ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน เพื่อ
พิจารณาพื้นความรู้เต็มของผูเ้ รี ยน ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรี ยน (ขั้นการเรี ยน
การสอน) ขั้น สรุ ปผลการเรี ยนการสอน เพื่ อ สรุ ปความคิ ด รวบยอดและหลัก การที่ ส าคัญ
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่เปลี่ยนไป
ประการที่สอง/การเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง/เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน มีรูปแบบกิ จกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
และเข้าใจสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั มีการสารวจสิ่งแวดล้อมในแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ
สภาพสิ่งแวดล้อมได้เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งจากการเรี ยนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็ น
การนาเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ และทาให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างไม่รู้ตวั ทาให้รู้สึก เรี ยนง่าย และสนุ ก โดยมีค รู ค อยช่ว ย
ชี้แนะแนวทางและให้คาปรึ กษาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิกิจกรรม ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้
ดีกว่าการฟั งคาบรรยายภายในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียว และส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ/ตัว/ส่ วนกิจกรรม
นั้นควรจัดให้ผเู้ รี ยนรู้สึกสนุ ก และได้เรี ยนรู้โดยไม่รู้ตวั จะทาให้ผเู้ รี ยนสนุกและเปลี่ยนความรู้สึก
จากการเรี ยนที่ยากมาเป็ นเรื่ องง่ายส่งผลให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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ประการที่สาม กิจกรรมสอดคล้องกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเ้ รี ยน กิจกรรมเริ่ ม
จากง่ ายไปหายาก มีค วามต่ อ เนื่ องในเนื้ อหาวิชา เสริ มสร้ างความเข้าใจต่ อชี วิต และธรรมชาติ
รอบตัวเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรี ยน นักเรี ยนได้สมั ผัสกับสภาพแวดล้อมจริ ง
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของทฤษฎี เกี่ ยวกับความพร้ อมของ บรู เนอร์ /(Bruner)/ที่ ก ล่ าวว่าการ
จัดระบบระเบียบของเนื้ อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ควรเรี ยงประสบการณ์จาก
ง่ายไปหาประสบการณ์ ที่ยาก และเมื่อจัด ประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับความเจริ ญ งอกงามทาง
สติปัญญาของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ข้นั ตอนการเรี ยนรู้ในกิจกรรม มุ่งพัฒนากระบวนการคิดของผูเ้ รี ยน
มีความสนุกสนาน เชิญชวนให้เกิดความสนใจไม่น่าเบื่อหน่ าย ทาให้นกั เรี ยนรู้สึกมีอิสระได้สัมผัส
สิ่งแวดล้อม คุน้ เคยและเรี ยนรู้จากความเป็ นจริ งของชีวิตและธรรมชาติ อีกทั้งผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยชุด
การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง สามารถวัด ผลและประเมิน ผลโดยการทาแบบทดสอบ เมื่อเรี ยนจบแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองซึ่งแบบทดสอบย่อยเป็ นการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยน
รู้ผลการเรี ยนรู้ของตนเองและนาข้อบกพร่ องมาแก้ไขให้ดีข้ ึน และสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ใน
บทเรี ยนต่อไป
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น เป็ นการสนับสนุ น สมมติ ฐานที่ ว่าผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยชุ ดการ
เรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเองเรื่ องการสื่ อ สารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ต่อด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิจ ัยพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ย
ตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ในระดับ มาก
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ สุจินดา เอี่ยมโอภาส (2552 : 130)
ได้ศึก ษาชุ ดการเรี ยน/“Learning/Mathematics/through/English”/ที่ เน้น ทัก ษะการใช้ตวั แทน/เรื่ อง
ความน่ าจะเป็ นที่ มีผลต่ อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติ ต่ อการเรี ย นวิชา คณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึก ษาปี ที่ /3/ผลการศึก ษาพบว่าเจตคติต่ อการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ยนกลุ่มตัว อย่าง
หลังจากเรี ยนด้วยชุดการเรี ยน “Learning Mathematics through English” สูงกว่าก่อนเรี ยนด้วยชุด
การเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ขวัญตา ทองใบ (2553 : 56) ได้
พัฒนาชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน สาหรับนักเรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 1โรงเรี ยนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุ สรณ์ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดการเรี ยน เรื่ องป่ าชายเลน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุด
การเรี ยนเรื่ องป่ าชายเลน ในระดับดี และสอดคล้องกับ ปั ญจพร แสนจัน ทร์ (2558 : บทคัดย่อ)
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ได้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 โดยการวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม
ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 6 ผลงานวิจยั พบว่า นัก เรี ยนกลุ่มทดลองมีค วามพึงพอใจต่ อชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาเคมี ที่เน้นความรู้ค่คู ุณธรรมอยู่ใน ระดับมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ วิชาเคมี ที่ เน้น ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรมของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 6 สามารถพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น การคิ ด อย่างมีวิจ ารณญาณ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ที่พฒั นาขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มี 5 หน่ วยการเรี ยนรู้ เน้นให้ผเู้ รี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งเรี ยนรู้จากสิ่งรอบตัว รู้สึกอิสระ ได้สมั ผัสสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาเจตคติต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วิจารณ์ พานิช (2556 : 3 - 37) ที่กล่าวว่า การ
จัด การเรี ยนการสอนให้ ผูเ้ รี ยนสนุ ก กับ การเรี ยนเป็ นการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ผู้เรี ยนมี
องค์ประกอบที่ ส าคัญที่ สุ ด 2 อย่าง คื อ แรงบัน ดาลใจ กับการเรี ยนแบบที่ นัก เรี ยนลงมือปฏิบัติ
(learning by doing) สอดคล้องกับแนวคิดของ บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) ที่กล่าวว่า ถ้าสามารถ
จัด ให้ผเู้ รี ยนได้ทากิ จ กรรม ที่ ต นต้องการก็จ ะคาดหวังได้ แน่ น อนว่าผูเ้ รี ยนทุ ก คนได้เตรี ยมใจ
สาหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น ด้วยความกระตือรื อร้นพร้อมทั้งความมัน่ ใจสามารถสังเกตเห็น
ความแตกต่างของความพร้อมทางด้าน จิตใจได้อย่างชัดเจน และทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว
และประสบผลสาเร็ จสูง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่กล่าวถึง กฎ
แห่ งความพร้ อม (Law of Readiness) ว่ าการเรี ยนรู้ เกิ ด ได้เมื่ อมี ค วามพร้ อม ถ้าเมื่ อถึงวุ ฒิ ภ าวะ
(Maturity) ย่อมมีผลให้ทากิจกรรมในขั้นนั้นได้สาเร็ จ ความพอใจย่อมตามมากับความสาเร็ จ และ
กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อมีการให้แรงจูงใจ การให้รางวัล และการเสริ มแรงเป็ นความ
พอใจ ก็จ ะส่ งผลให้แ สดงพฤติ ก รรมที่ พึงประสงค์ ก่ อให้เกิ ด การเรี ย นรู้ ข้ ึ น ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า
กิจกรรมการเรี ยนรู้จะได้ผลดีถา้ หากผูเ้ รี ยนเกิดความพอใจ และถ้าไม่ได้รับความพอใจจะเกิดผลน้อย
(สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. 2533: 321) และสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาลอง คือ ความมัน่ ใจหมายถึง การทา
ให้ผเู้ รี ยนทราบถึงสิ่ งที่ตนเองควรคาดหวังในการเรี ยนอยู่น้ นั มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่อตัว
ผูเ้ รี ยนเอง เช่น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับความสนใจหรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน และความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนการทาให้ผเู้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนมากขึ้นนั้น ทาได้โดยการจัดหา
กิจกรรม ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ตนเรี ยนมากในสถานการณ์จริ ง และจัดหาผล
ป้ อนกลับในทางบวก หลังจากที่ผเู้ รี ยนได้แสดงความก้าวหน้า และให้คาปลอบใจ เมื่อผูเ้ รี ยนทา
ผิดพลาด ทั้งนี้จะต้องอยูบ่ นฐานของความยุติธรรม
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ประการที่สอง ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซีย น ที่ พฒ
ั นาขึ้น เนื้ อหาที่ใช้ในการทาชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เป็ นเรื่ องใกล้ต ัว
ผูเ้ รี ยนและใช้แหล่งเรี ยนรู้ ทาให้ผเู้ รี ยนได้ทราบถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ และมีความสุขในการ
เรี ยนรู้ ซึ่ งเรื่ องดังกล่าวจะส่ งผลกระทบกับ ผูเ้ รี ยนโดยตรง ทาให้ผเู้ รี ยนเกิ ด เจตคติ ต่ อการเรี ยน
น าไปสู่ ค วามพึ ง พอใจในการเรี ยนสอดคล้องกับ ทฤษฎี ล าดับ ความต้องการ/(Maslow’s/Need
Hierarchy) ของ มาสโลว์ (1954 : 80 -101) ที่กล่าวว่า มนุ ษย์จะถูกจูงใจหรื อกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่อยูภ่ ายในจิตใจ นัน่ คือ ความพึงพอใจของ
มนุ ษย์เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นในการปลูกฝังเรื่ องความรู้สึก อารมณ์
จาเป็ นที่ตอ้ งพยายามสอดแทรกในทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้อม ทุกเวลา และทุกโอกาส เท่าที่
จะทาได้ แม้พฤติก รรมนี้ จะไม่เกิ ด ขึ้น ทันที ทัน ใดก็ตามแต่ในกาลข้างหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป็ นไปตามที่มุ่งหวังจะเป็ นการสร้างเจตคติ และความพึงพอใจในการเรี ยนได้ในที่สุด
จากการที่ผรู้ ายงานได้ทาการสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนต่อด้วยชุดการ
เรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซี ยน พบว่า
ผูเ้ รี ยนมีค วามพึ งพอใจในการเรี ยนต่อการเรี ยนด้ว ยชุ ด การเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับมาก ซึ่งผลดังกล่าวน่ าจะมีสาเหตุมาจาก
ความรู้ที่ผเู้ รี ยนได้รับจากการปฏิบตั ิ กิจกรรม มีความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของการ
เลือกใช้สีตวั อักษร และการเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้ อหากับชีวิตจริ ง จากประสบการณ์ตรงใน
ชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยน การเห็นความสาคัญของการสื่อสารการประกอบอาชีพ ทาให้ผเู้ รี ยนสนใจ
และมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู้จึงส่งผลต่อความรู้ที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรี ยน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็ นการสนับสนุ นสมมติฐานที่ว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ในระดับมาก
4. การนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ติดต่อสื่อสาร และสนทนาการ
ซื้อขายสิ น ค้าได้ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ คิม/(Kim./2008)/ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพในการเรี ยนรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่กาลังเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจานวน/64/คน/โดยแบ่งออกเป็ น/2/กลุ่ม /
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กลุ่มที่ /1/มีจานวน/34/คน/ได้รับงานปฏิบตั ิที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภทการ
อ่าน ประเภทการเติ มข้อมูลที่ ขาดหายไป และประเภทการแต่ งเรื่ อง ส่ ว นกลุ่มที่ 2 นั้น มีจ านวน
นักศึกษา 30 คนได้รับการทางานปฏิบตั ิที่มีระดับความยากง่ายอยูใ่ นระดับเดียวกันโดยงานวิ จยั นี้ มี
จุดมุ่งหมายที่จะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างงานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะซับซ้อนกับงานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะ
เรี ยบง่าย ซึ่งใช้เวลาในการทาการทดลอง 2 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดย
การใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะซับซ้อน คือมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนั้น สามารถทาให้
การเรี ยนรู้คาศัพท์ของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทาวาโคลิและฟอสเตอร์ /
(Tavakoli;/& Foster.2008)ได้ทาการศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองโดยการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบตั ิ จุดมุ่งหมายของการ
วิจยั คือ การเปรี ยบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในด้านความถูกต้อง ความ
คล่องแคล่ว และความซับซ้อนของไวยากรณ์ โดยการใช้งานปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน คือ เป็ น
งานปฏิบัติที่มีค วามเรี ยบง่ายกับงานปฏิบตั ิที่มีค วามซับซ้อน โดยทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 100 คน ซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีจานวนผูเ้ รี ยน 40 คน เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 47 ปี ได้รับงานปฏิบัติ ที่ มีค วามซับ ซ้อน ส่ ว นอีก กลุ่มหนึ่ งมีจ านวน 60 คน เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 19 - 45 ปี ได้รับงานปฏิบัติ ที่มีค วามเรี ยบง่ายโดยงานปฏิบัติ ที่ใช้น้ ัน เป็ นงานปฏิบัติใน
ลัก ษณะให้ผเู้ รี ยนเล่าเรื่ องจากภาพเหตุ การณ์ ที่ก าหนดให้ ผลปรากฏว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ ได้รับงาน
ปฏิบัติที่มีค วามซับซ้อนนั้น สามารถทาให้ผเู้ รี ยนมีค วามสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในด้าน
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความซับซ้อนของหลักไวยากรณ์ได้ ดีกว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ได้รับ
งานปฏิบตั ิที่มีความเรี ยบง่าย ทั้งนี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน ผูร้ ายงานกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และความสามารถของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมเริ่ มจากง่ายไปหายาก มีค วามต่อเนื่ องในเนื้ อหาวิชา เสริ มสร้างความเข้าใจต่อชี วิต และ
ธรรมชาติ ร อบตัว เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึ ก ษาค้น คว้านอกห้ อ งเรี ยน นั ก เรี ย นได้สัม ผัส กับ
สภาพแวดล้อมจริ ง จึงส่งผลให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike)/ที่กล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม
(Law of Readiness) ว่าการเรี ยนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม ถ้าเมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้
ทากิจกรรมในขั้นนั้นได้สาเร็ จ ความพอใจย่อมตามมากับความสาเร็ จ การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อ
ร่ างกายมีความพร้อมที่จะกระทา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การเรี ยนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผูเ้ รี ยน
พร้อมที่จะตอบสนองกฎแห่ งการฝึ กหัด /(Law/of/Exercise)/เมื่อมีการฝึ กทาบ่อย ๆ/มีการทดสอบ
ความสามารถ แล้วตามด้วยแรงเสริ ม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับแรงเสริ มจะแน่ นขึ้น จนเกิด
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ความเคยชิน อาจกล่าวได้ว่า ในกิจกรรมการเรี ยนถ้าได้มีการฝึ กปฏิบตั ิหรื อกระทาบ่อย ๆ จะเกิ ด
ทัก ษะหรื อมีค วามชานาญแต่ ถา้ ขาดการฝึ กหัด ความช านาญก็จ ะลด และสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี
แบบจาลอง คือความรู้สึกเกี่ยวพันกับเนื้ อหา หมายถึง การทาให้ผเู้ รี ยนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนกาลังเรี ยนอยู่
นั้น มีความหมายหรื อมีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนเอง เช่น การใช้ตวั อย่างที่มีบริ บทตรงกับความสนใจ
หรื อตรงกับสาขาของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะส่งผลให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้
ในที่สุด
ประการที่สอง ผูร้ ายงานได้มีการจัดลาดับการเรี ยนรู้ไว้อย่างชัดเจนเป็ นระบบ มีคาชี้แจง
บทบาทการเรี ยน/ผูเ้ รี ยนสามารถทราบเป้ าหมายของการเรี ยนจากจุดประสงค์ชุดการเรี ยนรู้ /และใน
แต่ ละหน่ ว ยการเรี ยนรู้ และสามารถตรวจสอบความรู้ ค วามเข้าใจ จากการท ดสอบท้ายหน่ ว ย
การเรี ยนทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
จึงมีผลการเรี ยนที่สูงขึ้น ดังที่ วราภา โพธิสัทธา (2532 : 17 - 18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการ
เรี ยน ไว้ว่าชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่สร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ดี เนื่ องจากนักเรี ย นมีโอกาสประยุกต์ใช้สิ่งที่ ตนได้เรี ยนมาแล้ว ประกอบกับชุด การเรี ยนรู้ด ้ว ย
ตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมการเรี ยนรู้
นอกห้องเรี ย น โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ่น ทาให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู้
เกิ ดความสนุ กสนานในการทากิจ กรรม เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนทาให้ผเู้ รี ยนไม่เกิด ความเบื่ อ
หน่ าย เนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จ ากการลงมือปฏิบัติ กิ จ กรรมจริ ง ๆ สอดคล้องกับแนวคิ ด ของ
เพียเจต์ ได้ให้แนวคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้พฒั นาการตนเอง (นิ รมล ศตวุฒิ. 2526 : 138)
เพื่ อการพัฒ นาการของผูเ้ รี ยนโดยค านึ งถึ งความพร้ อ มและเวลาของพัฒ นาการที่ แตกต่ างกัน
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การให้ค วามคิ ด ใหม่ การฝึ กทัก ษะใหม่หรื อการตัด สิ น ใจว่าควรใช้เทคนิ ค
การเรี ยนการสอนอย่างไร ต้องคานึ งถึงการที่ไม่สามารถบังคับให้ผเู้ รี ยนรู้ได้ท้ งั หมด แต่ สามารถ
สร้างหรื อเตรี ยมสิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลวิจยั ไปใช้
จากการที่ศึกษาแล้วพบว่า นักศึกษาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และ
มี ค วามพึ งพอใจชุ ด การเรี ยนอยู่ในระดับ มาก รวมทั้ง ประโยชน์ ที่ น าไปใช้ใ นการด ารงชี วิ ต
ซึ่งแสดงว่า
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1.1 ครู ผสู้ อนควรแนะน าการใช้ชุด การเรี ยนรู้ ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน และเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้สาหรับครู หรื อผูท้ ี่มี
ส่ ว นเกี่ ยวข้องการจัด กิ จกรรมการศึกษาต่ อเนื่ องไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และกิ จกรรมด าเนิ น ไป
ตามลาดับขั้นตอนบรรลุตามวัตถุประสงค์
1.2 การจัด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน เป็ นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป ที่อยูใ่ นพื้นที่
การค้าเขตชายแดนไทย เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่ องเห็นคุณค่าตนเอง และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต
1.3 สานักงาน กศน. ควรจัดพิมพ์และเผยแพร่ ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนาไปใช้กบั นักศึกษา/กศน.ในลักษณะ
ชั้นเรี ยนระยะสั้น และเผยแพร่ แก่ประชาชนที่สนใจนาไปใช้ศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัย
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัยการพัฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ อ ง การสื่ อ สารการ
ประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ในรู ป แบบสื่ อ อื่น ๆ เช่ น E-book บทเรี ยน
ออนไลน์ สื่อประสม
2.2 ควรมี การศึ กษาวิ จ ัยแนวทางพัฒนาชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่การค้าชายแดน และภาษาอื่น เช่น ภาษา
ลาว ภาษาพม่า และภาษามาเลเซีย

122

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ :
องค์การค้ารับส่งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. (2542). การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวติ : กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ .
กรุ งเทพมหานคร : รังสี การพิมพ์.
กองวิจยั ทางการศึกษา. (2545). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
กรแก้ว อจันวจัน์. (2537). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายบุคคลเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถภาพเลขานุการ
ในสังคมสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
กรชกร ชวติ. (2544). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มตี ่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา. สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ต้งั อยูน่ อกเขตเทศบาล วิทยานิพนธ์
กศ.ม. (สาขาวิจยั ทางการศึกษา). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กรองกาญจน์ อรุ ณรัตน์. (2536). การศึกษาหารูปแบบการสอนซ่ อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับ
ชั้นประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เกศยา ยงภูมิพุทธา. (2551). ประเมินผลการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพือ่
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . สารนิพนธ์ กศ.ม.
(สาขาบริ หารการศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ.
ขวัญตา ทองใบ. (2553). การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ป่ าชายเลน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่ านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ.
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา. (2528). ความรู้ ทางภาษาศาสตร์ ของครูสอนภาษาองกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น. กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่ม 1 หน่ วยที่
1–8. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_______. (2525). เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่ วยที่ 8 – 15.
พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

123
_______. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั ,
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน).
ชวิน พงษ์มา. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้เพือ่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการท าโครงงานและการแก้ ปั ญ หาของนั กเรี ยนชั้ น มัธยมศึก ษาตอนต้ น.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ชลธิชา นางาม. (2551). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้ านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของ
นักศึกษาและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี.
ปริ ญญานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ไชยยศ เรื องสุวรรณ. (2526). เทคโนโลยีทางการศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัต.ิ กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้ สถิตเิ พือ่ การวิจยั . พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุ งเทพ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
เชษฐา บุญชวลิต. (2540). การสร้ างชุดการเรียนด้ วยตนเองเรื่องการใช้ เครื่องมือวัดไฟฟ้ า
วิชาช 0278 ช่ างเดินสายไฟฟ้ าภายในอาคารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. ปริ ญญานิพนธ์
อศ.ม. (สาขาอุตสาหกรรม). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
ชูเกียรติ ธีระนิติกุล. (2543). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสื่อประสมเรื่อง
ปรากฏการณ์การเรือนกระจก. สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ปริ ญญานิพนธ์
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ฐิตาพร วิภววาณิ ชย์. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเองเรื่องอิเหนา.
ตอนศึกกะ หมังกุหนิง. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ดํารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง. เรื่ องการนวดไทย.
ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
นิรมล ศตวุฒิ. (2526). ชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลน่ าจะมีบทบาทในมหาวิทยาลัยตลาดวิชา.
รามคําแหง, 1, 138 – 145
นิพนธ์ ศุขปรี ดี. (2519). นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ.

124
นฤมล ตั้งประพฤติดี. (2553). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มตี ่ อวุฒิภาวะทางอาชีพด้ าน
เจตคติ. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาจิตวิทยาแนะแนว). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543). นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ : เอส อาร์ พริ้ นติ้ง.
บุญชม ศรี สะอาด. (2532.) วิธีการทางสถิตสิ าหรับการวิจยั . กรุ งเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสารคาม.
_______ . (2537). การวิจยั สาหรับครู. กรุ งเทพฯ : สุรีวยิ าสาสน์.
_______. (2545). การวิจยั เบือ้ งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุรีวิยาสาสน์.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2524). การสร้ างแบบทดสอบ 1. กรุ งเทพฯ : ม.ป.พ.
ปัญจพร มาพลาย. (2553). การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน เรื่อง รูปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทีเ่ น้ นกระบวนการแบบร่ วมมือกับการเรียนการสอนรายบุคคล.
การค้นคว้าอิสระ. กศ.ม. (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ปัญจพร แสนจันทร์ . (2558). ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าเคมี ที่เน้ นความรู้ค่คู ุณธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ประกิ จ รั ตนสุ วรรณ. (2525). การวัดและการประเมิ นผลทางการศึ กษา. กรุ งเทพฯ : ภาควิ ชาหลักสู ตร
และการสอน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ผะอบ พวงน้อย และคณะ. (2549). หลักสู ตรและชุดฝึ กอบรม เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพือ่ การ
สื่อสารในงานอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเทคนิคแบบบูรณาการ. สํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ.
พงศ์ศกั ดิ์ ศรี วรกุล. (2547). ศักยภาพของ อบต. ในการดาเนินงานจัดการการศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เขตการศึกษา 9 อุดรธานี. ม.ป.ท. (เอกสารอัดสําเนา).
พรรณพร วรรณลักษณ์. (2548). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่ งนักศึกษาช่ างอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งออกฝึ กงานในสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคใน
เขตการศึกษา 11. ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม).
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ไพศาล หวังพานิช. (2523). การวัดผลการศึกษา. กรุ งเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ภุชงค์ อังคปรี ชาเศรษฐ์. (2534). นวัตกรรมการศึกษา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

125
มณฑา บัวสิริ. (2551). การนาความรู้ไปใช้ ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรระยะสั้น
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
มณี โพธิเสน. (2543). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่ อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโพธิ์เสนวิทยา อาเภอท่ าบ่ อ จังหวัดหนองคาย. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(สาขาบริ หารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (2533). พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุ งเทพมหานคร : อรุ ณการพิมพ์.
เยาวดี วิบูลย์ศรี . (2551). การวัดผลและการสร้ างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพฯ :
นานมีบุคส์พบั ลิเคชัน่ ส์.
ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่3. กรุ เทพฯ :
ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ.
_______. (2538). เทคนิคการวิจยั ทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ : ชมรมเด็ก ภาควิชาวัดผลและวิจยั
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
_______. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุ งเทพฯ : สุรีวิยาสาสน์.
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2525). พัฒนาหลักสู ตรการสอน - มิตใิ หม่ . กรุ งเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์.
วิจารณ์ พานิช. (2555). ครูเพือ่ ศิษย์ วิถีสร้ างการเรียนรู้เพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ : ตถาตาพับลิเคชัน่ .
วัชริ นทร์ บุญมาฑิต (2532). การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและการคิดอย่างมีเหตุผล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา). กรุ งเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
วัญญา วิศาลาภรณ์. (2530). การสร้ างแบบทดสอบ. กรุ งเทพฯ : ม.ป.พ.
วิภาภรณ์ เตโชชัยวุฒิ. (2533). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียนด้ วยชุดการเรียนด้วยตนเองแบบ
สืบเสาะหาความรู้กบั การเรียนตามปกติ. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
วราภา โพธิสทั ธา . (2532). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย และเจตคติต่อ
การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยใช้ ชุดการเรียนและสอนตามแผนการ

126
สอนของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วิรุฬ นิลโมจน์. (2559). พัฒนาการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย.
เอกสารอัดสําเนา.
วิ ไ ล รั ต นพลที . (2548). การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความพึ ง พอใจในการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้ วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปซิปปา.
สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2555. กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2554). คู่มือการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง. มปท.
สุจินดา เอี่ยมโอภาส. (2552). ผลการใช้ ชุดการเรียน “Learning Mathematics Through English” ที่เน้น
ทักษะการใช้ ตวั แทน (representation) เรื่อง ความน่ าจะเป็ น ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).
กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สุชา จันทร์ เอม. (2522). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สุนีย ์ เหมะประสิทธิ์. (2533). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพือ่ แก้ไขข้ อบกพร่ อง ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 . กรุ งเทพฯ : ปริ ญญานิพนธ์ ค.ม.
(หลักสูตรและการสอน). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สุนทรี หิมารัตน์. (2533). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความคงทน
ในการเรียนรู ปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุดการเรียนด้ วยตนเองกับการสอน
ตามคู่มอื ครู. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.
สมหญิง กลัน่ ศิร. (2523). เทคโนโลยีทางการศึกษา. นครปฐม : แผนกบริ หารสํานักงานอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมถวิล เชสูงเนิน, พจนีย ์ เสงี่ยมจิตต์. (2557). การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

127
สุวฒั น์ วัฒนวงศ์. (2533). จิตวิทยาการเรียนรู้วยั ผู้ใหญ่ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (2530). การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่ วนตัวทัศนคติและนิสัยในการเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท. กรุ งเทพฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโวฒ ประสานมิตร.
อุดมศักดิ์ จิตสงบ. (2553). พัฒ นาหลักสู ตรการฝึ กอบรมการประกอบอาชีพอิสระ เรื่องการติดตั้ง
ระบบและอุป กรณ์ ไฟฟ้ าในอาคาร. ปริ ญญานิ พนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา).
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโวฒ. ประสานมิตร
อุทุมพร จามรมาน. (2540). ข้ อสอบ : การสร้ างและการพัฒนา. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์พนั นี .
อาเซียน, กรม. กระทรวงการต่างประเทศ. (2555). ท่ องโลกอาเซียน. ปทุมธานี : บริ ษทั อิทธิฤทธิ์ จํากัด.
เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. (2546). คัมภีร์ กศน. กรุ งเทพฯ :
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง.
Bloom, B.A. 1956. Taxonomy of Educational Objective Handbook I : Cognitive Domain.
New York : David McKay Company Inc.
Cardarelli, Sally M. (1973). Individualized Instruction Programmed and Material.
New York : Englewood Cliffs.
Duane, James E. (1973). Individualized Instructional Program and Materials. Englewood
Cliffs, N. J. : Educational Technology Publication.
Ellis, Mark.; & Johnson, Christine. (1994). Teaching Business English. Oxford : Oxford
University Press.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Book.
Herzberg, F., Bernard M. & Barbara B. S. (1959). The Motivation to Work. New York:
John Wiley and Sons.
Grunewald, Robert N. (1975, March). Peer – reduced Packages for Professional
Preparation. in Education Technology. 15(3): 39.
Murphy, B.A. (1985). Principle leadership for adult growth and development. Thousand
Oaks, CA: Corwin Press.
Kim, J., Morris, J. D., & Swait, J. (2008). Antecedents of True Brand Loyalty. Journal of
Advertising, 37(2),99-117.

128
Knowles, Malcolm S. (1973). The Adult Learner : A Neglected Species. Houston,
TX Gulf Publishing.
Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.
Nuray, Alagozlu. (2007). Critical Thinking and Voice in EFL Writing. Asian EFL Journal.
Retrieved 4 January 2009, from http://www.asian-efl-journal.com
Skinner, B.F. (1972). Beyond Freedom and Dignity. New York : Alfred A. Knopf.
Smith, A. James. (1973). Creative Teaching of the Language Arts in Elementary School.
Boston : Ally and Bacon, Inc.,
Tavakoli, P., & Foster, P (2008). Native speakers and task performance: Comparing The Journal
of Asia TEFL 113 effects on complexity, fluency, and lexical diversity. Language
Learning.
Thorndike, Edward Lee. (1975). Connectionism Theory. University of London.
Wallerstein, Harvey. (1971). A Dictionary of Psychology. Maryland: Penguin Book Inc.
Yang, Y. T. (2009). The Impact of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention:
The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty. The Journal of
International Management Studies, 4(1), 135-144.

129

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- โครงการผลิตสื่ อการเรียนรู้ การประกอบอาชีพการค้ า
ชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน
- หนังสื อแจ้ งสถานศึกษาเข้ าร่ วมจัดกิจกรรม
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โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิก ารได้จ ัดทาแผนยุทธศาสตร์ อาเซี ยนด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2558-2562
ภายใต้วิสยั ทัศน์ "คนไทยมีศกั ยภาพพร้อมอยูใ่ นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" ภายในหลักการ
ที่ว่า "เสริ มสร้างความเข้าใจ ใฝ่ รู้ภ าษา มุ่งพัฒนาความสัมพัน ธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัค คี
อาเซียน" เพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความชานาญที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานผ่านกลไกและเครื อข่ายที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1. เสริ มสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 3. ผลิต
กาลังคนให้มีทกั ษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน 4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน 6. เสริ มสร้างเครื อข่าย
ระหว่างกันในภูมิภาค
จากนโยบายดังกล่าว ส านักงาน กศน. จึ งได้ก าหนดจุ ด เน้น การด าเนิ น งานของ ปี 2559
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
นอกระบบให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทัว่ ไป และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ อาทิ ประชาชนวัยแรงงาน ที่ไม่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กออกกลางคัน พื้นที่ชายขอบ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ เร่ ร่อน กลุ่มชาติพนั ธุ์
ชนกลุ่มน้อย ชายแดนใต้ แรงงานต่างด้าว ที่สอดคล้องกับ สภาพความต้องการ และความจาเป็ นของ
แต่ ละกลุ่มเป้ าหมาย และส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในจังหวัด ที่มีพ้ืน ที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการสร้างงานและการพัฒนา
อาชีพที่เป็ นไปตามความต้องการและบริ บทของพื้นที่พิเศษ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จึงนานโยบายและจุดเน้นในการดาเนิ น งานของ
สานักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ มาจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายให้สามารถ
เข้าถึ งโอกาสในการพัฒ นาด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเรี ยนรู้ ด ้านภาษาที่ สามารถ
น ามาใช้ในการประกอบอาชี พ สร้ างรายได้ ที่ ม งั่ คัง่ และมัน่ คง ให้ ก ้าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และ
ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการค้าขายบริ เวณชายแดนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนไทย
ให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และความเข้าใจทางวัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันจะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้
ประชาชนไทยมีศกั ยภาพพร้อมที่จะเป็ นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขัน และอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน
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อย่างสันติ สุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางภาษาในการสื่ อสารภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียน และภาษาของชนชาติในอาเซียน เช่นภาษาเวียดนาม ที่มีการทามาค้าขายกันตลอด
และตามสถิติการค้าในปี 2559 ภาวะการค้าผ่านแดนไทยกับเวียดนาม ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค. ส.ค.) มี มูล ค่ าการค้ารวม 33,032.27 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที่ มี มู ลค่ า
31,777.68 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 3.95 แบ่ งเป็ นการส่ งออก มูลค่ า 18,740.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 14.44 การน าเข้ามูลค่ า 14,291.90 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 7.21 ไทยได้ดุ ลการค้า
4,448.47 ล้านบาท สิ นค้าส่ งออกที่สาคัญ ได้แก่ เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้สดแช่เย็ น
แช่แข็ง และแห้ง ผลิต ภัณ ฑ์เหล็ก และเหล็กกล้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและส่ วนประกอบอื่น ๆ ผ้าผืน
และด้ายสิ นค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ เครื่ องรับวิทยุ โทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า ชุ ดเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ า เครื่ องรับ –ส่ งสัญญาณ และอุปกรณ์ ติดตั้งฯ
วงจรพิมพ์ เป็ นต้น (ที่มา รายงานสถิติการค้าชายแดน/การค้าผ่านแดน กรมการค้าระหว่างประเทศ)
สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จึงได้ดาเนิ นงานโครงการผลิตสื่อชุดการเรี ยนรู้การสื่ อสาร
การประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ภาษาไทย และคาศัพท์ ภาษาเวียดนาม
ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ และทักษะการสื่ อสารไปประกอบอาชีพ มีความสามารถในการ
บริ หารจัด การผลผลิต หรื อ สิ น ค้าที่ พฒ
ั นาขึ้ น ให้สามารถจาหน่ ายในตลาด ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศได้อนั เป็ นการสร้างฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็ นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูผ้ ลิตให้สามารถก้าวสู่ตลาด ASEAN ให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุ น
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนสู่กระบวนการผลิต และจาหน่ าย เป็ นสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสิ นค้าทุกประเภทที่มีความจาเป็ น ทั้งในด้านการดารงชีวิต
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซี ย น สาหรั บผูเ้ รี ยนในกิ จกรรมการศึก ษาต่ อเนื่ องในพื้น ที่ ก ารค้าชายแดนไทยกับ
เวียดนาม
2. เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
สู่ประชาคมอาเซียนของผูเ้ รี ยนในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
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3. เพื่อศึกษาการนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการค้าขายของผูเ้ รี ยนในพื้นที่การค้า
ชายแดนไทยกับเวียดนาม ที่เข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สื่ อชุ ด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อ สารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน เป็ นเนื้ อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน การเลือกอาชีพในการประกอบธุรกิจ
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การสร้างความตระหนักกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การสื่ อสารและการสนทนาใน
การซื้ อขายสิ น ค้า (ภาษาเวีย ดนาม) โดยฝึ กทัก ษะการใช้ศพั ท์ สานวน และประโยคพื้น ฐาน เพื่ อ
การค้าในชายแดนไทยกับเวียดนาม สาหรับการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ จานวน 200 เล่ม
2. มีสื่อวีดิ ทัศน์ ประกอบชุ ด การเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
3. ผูเ้ รี ยนทุกพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ได้รับการ
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้
มีทกั ษะการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพการค้าได้
2. ผูเ้ รี ยนในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการค้าหลังเรี ยนด้วยเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง โดยใช้
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
3. ผูเ้ รี ยนในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่ ว มกิ จกรรมการศึกษาต่ อเนื่ อง โดยใช้ชุด การเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
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6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

1. ขั้นการวางแผน 1.เพื่อวาง
(Plan : P)
แผนการ
- เขียนโครงการ
ดาเนินงาน
- ขออนุมตั ิโครงการ 2.เพื่อสร้ าง
ต่อผูบ้ ริ หาร
ความรู ้ ความ
- ประชุมบุคลากร เข้าใจแก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง
คณะทางาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เพื่อสารวจ
ดาเนินงาน
ความต้องการ
-กาหนดรายละเอียด การเข้าร่ วม
ของเนื้อหา
โครงการของ
-กาหนดวัตถุประสงค์ สถานศึกษาใน
-ดาเนินการผลิตสื่ อ พื้นที่ชายแดน
-จัดทาแบบทดสอบ ไทยกับเวียดนาม
-การทดลองใช้
ในภาค
- ดาเนินการส่ ง
ตะวันออก
หนังสื อราชการถึง เฉี ยงเหนือ
ผูบ้ ริ หารศูนย์
3.เพื่อพัฒนา
การศึกษานอกระบบ เตรี ยมความ
และการศึกษาตาม พร้ อมในการ
อัธยาศัยอาเภอ
ดาเนินงานของ
(สถานศึกษา)
สถานศึกษาทั้ง
- สถานศึกษาเตรี ยม บุคลากรใน
ความพร้ อมโดย
สถานศึกษา
กาหนดบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
การศึกษาต่อเนื่อง
กาหนดเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์การ

กลุ่ม
เป้าหมาย
1.คณะทางาน
2.สถานศึกษาใน
พื้นที่ชายแดน
ไทยกับเวียดนาม
ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

เป้าหมาย

พืน้ ที่
ระยะเวลา
งบ
ดาเนินการ
ประมาณ
1.ความรู ้ ความเข้าใจ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5,000 บาท
ของคณะทางาน เฉี ยงเหนือ
1-30 ตุลาคม
2.สถานศึกษาใน
2559
พื้นที่ชายแดนไทย
กับเวียดนาม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กิจกรรมหลัก
ดาเนินงาน กาหนด
ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินงาน
- เตรี ยมผูเ้ รี ยน
2. ขั้นปฏิบัติตาม
แผน (Do)
- ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยจัดวิทยากรเข้า
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ จานวน 36
ชัว่ โมง จานวน 5
หน่วยการเรี ยนรู ้
โดยใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
คือ ชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซี ยน
3. ขั้นการตรวจสอบ
(Check) โดยการ
ติดตามผล ดังนี้
- การทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน
- การติดตามผล
การจัดกิจกรรม
โดยการสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมาย

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

1.เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนด้วย
กิจกรรม
การศึกษา
ต่อเนื่อง โดยใช้
ชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพ
การค้าชายแดนสู่
ประชาคม
อาเซียน

1.ผูเ้ รี ยนใน
สถานศึกษาใน
พื้นที่ชายแดน
ไทยกับ
เวียดนาม
ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

1.ความรู ้ ความเข้าใจ ภาคตะวันออก
ของคณะทางาน เฉี ยงเหนือ
2.สถานศึกษาใน
พื้นที่ชายแดนไทย
กับเวียดนาม ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ระหว่างวันที่ 11,000 บาท
1-30
พฤศจิกายน
2559

1.เพื่อติดตามผล
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้วยกิจกรรม
การศึกษา
ต่อเนื่อง โดยใช้
ชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการ

1.คณะทางาน
2.สถานศึกษา
ในพื้นที่
ชายแดนไทยกับ
เวียดนาม
ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

1.ติดตามผลการ
ภาคตะวันออก
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วย เฉี ยงเหนือ
กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง โดยใช้ชุด
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่ อสาร
การค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซี ยน

ระหว่างวันที่ 16,000 บาท
1
พฤศจิกายน
ถึง
6 ธันวาคม
2559
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กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผลการนาความรู ้ ประกอบอาชีพ 3.ผูเ้ รี ยนใน
ไปใช้ในชีวติ
การค้าชายแดนสู่ สถานศึกษา ใน
ประจาวัน
ประชาคม
พื้นที่ชายแดน
- แบบสอบถามความ อาเซียน
ไทยกับเวียดนาม
พึงพอใจ ต่อสื่ อการ
ในภาคตะวันออก
เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองการ
เฉี ยงเหนือ
สื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดน
สู่ ประชาคมอาเซียน
4.ขั้นการปรั บปรุ งการ 1.เพื่อวิเคราะห์ 1.คณะทางาน
สรุ ปผลการ
2.สถานศึกษา
ดาเนินงาน (Act)
พัฒนาด้วย
ในพื้นที่ชายแดน
-วิเคราะห์ขอ้ มูล
กิจกรรม
ไทยกับเวียดนาม
-สรุ ปผล
ในภาคตะวันออก
-จัดทาข้อเสนอแนะ การศึกษา
ต่อเนื่อง โดยใช้ เฉี ยงเหนือ
การดาเนินงาน
ชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพ
การค้าชายแดน
สู่ ประชาคม
อาเซียน

เป้าหมาย

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ในสถานศึกษา
ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ
ทุกแห่ง

1.วิเคราะห์และ
ภาคตะวันออก- ระหว่างวันที่ 1 3,000 บาท
สรุ ปผลการพัฒนา เฉี ยงเหนือ
พฤศจิกายน
ผูเ้ รี ยนด้วยกิจกรรม
ถึง
การศึกษาต่อเนื่อง
14 ธันวาคม
โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้
2559
ด้วยตนเอง เรื่ อง การ
สื่ อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดน
สู่ ประชาคมอาเซียน
ในสถานศึกษาใน
พื้นที่ชายแดนไทย
กับเวียดนาม ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ทุกแห่ง

งบประมาณ จานวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1. ผลิตสื่อเอกสาร
จัดประชุม /ประสานงาน / วางแผน
2. ผลิตสื่อวีดิทศั น์
- ค่าวัสดุ

15,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
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- ค่าเบี้ยเลี้ยง ประเภท ก 3 คน 240 บ. /คน 2 วัน 2 ครั้ง
- ที่พกั ประเภท ก จานวน 3 คน 800 บ./คน 1 คืน 2 ครั้ง
- ค่าน้ ามันรถยนต์ 2 ครั้ง
- ค่าตอบแทนวิทยากร
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

2,880 บาท
4,800 บาท
5,320 บาท
1,000 บาท
35,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือข่ าย
l. สานักงาน กศน. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศูนย์ กศน. อาเภอ กศน.ตาบล ในภาคตะวันเออกเฉียงเหนือ
3. ศูนย์ ฝึ กและพัฒนาอาชีพฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. สานักงานการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็ นพืน้ ที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามที่
ร่ วมวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 7 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
6) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
7) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โครงการที่เกีย่ วข้ อง
โครงการผลิตสื่อวีดิทศั น์อาชีพท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มการมีรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจในชุมชน
ผลลัพธ์
1.ได้สื่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณ
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน เป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทวั่ ไปการค้าชายแดน การเลือกอาชีพในการ
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ประกอบธุ รกิจ การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การสร้ างความตระหนักกับการใช้งานสื่ อ
สังคมออนไลน์ และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 การ
สื่ อสารและการสนทนาในการซื้ อขาย โดยฝึ กทักษะการใช้ศพั ท์ สานวน และประโยคพื้น ฐาน เพื่อ
การค้าในชายแดนไทยกับเวียดนามสาหรับการประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2. ได้สื่อวีดิทศั น์ประกอบ เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน
3. ผูเ้ รี ยนบริ เวณการค้าชายแดนไทยกับเวียดนาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่ อเนื่ อง โดยใช้ชุด การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พ
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ดัชนีชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
1. ดัชนีชี้วดั ผลผลิต
1.1 ได้สื่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการประกอบอาชี พการค้าบริ เวณ
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ที่สามารถเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับความรู้เกิดทักษะในอาชีพต่าง ๆ
สอดคล้องกับการดารงชีวิตประจาวัน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
1.2 ผูเ้ รี ยนทุกพื้นที่บริ เวณการค้าชายแดนไทยกับเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ได้รับการจัด กิ จ กรรมการศึ ก ษาต่ อเนื่ อง โดยใช้ชุด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าบริ เวณชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาเวียดนาม
สร้ างความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนและพัฒ นาทัก ษะด้านอาชี พที่ สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้มนั่ คง
1.3 ผูเ้ รี ย นในพื้ น ที่ ก ารค้าชายแดนไทยกับเวีย ดนามในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี
ความรู้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ดัชนีชี้วดั ผลลัพธ์
2.1 ผูเ้ รี ยนในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกับเวียดนามในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ
80 สามารถนาความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพการค้าหลังเรี ยนด้วยเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษา
ต่ อเนื่ อง โดยใช้ชุด การเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการประกอบอาชี พ การค้าชายแดนสู่
ประชาคมอาเซียน
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
1.การทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
2.การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
3.การนิเทศและติดตามผล

(นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว)
(นายทรงเดช โคตรสิน)
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ รองผูอ้ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูเ้ สนอโครงการ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
ผูอ้ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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ภาคผนวก ข
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี

ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี (สาขาวิทยาการจัดการ)
2. นายวราวุธ พยัคฆพงษ์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง (สาขาบริ หารการศึกษา)
3. น.ส.ถนอมพรรณ ตริ วณิ ชชากร ตาแหน่ง อาจารย์ภาควิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(สาขาภาษาเวียดนาม)
4. นายเพียร แสวงบุญ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร (สาขาบริ หารการศึกษา)
5. นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ จังหวัดอุบลราชธานี
(สาขาวิจยั และสถิติทางการศึกษา)
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
- แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบบันทึกการสั มภาษณ์
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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แบบทดสอบหลังเรี ยน
คาชี้แจง : ให้ผเู้ รี ยนอ่านคาถามแล้วทาเครื่ องหมายวงกลม ในคาตอบที่ถกู ต้อง ผูเ้ รี ยนมีเวลา
การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดนี้ 20 นาที
1. การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันกับ
6. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นปัจจัยใดในการ ตัดสินใจ
ประเทศเพื่อนบ้าน เราเรี ยกว่าการค้าชนิดใด
ก. ปัจจัยภายใน
ก. การค้าปลีก
ข. ปัจจัยภายนอก
ข. การค้าชายแดน
ค. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ค. การค้าระหว่างเมือง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
ง. การค้าระหว่างประเทศ
7. การธนาคาร คืองานธุรกิจประเภทใด
2. การค้าชายแดนมีกี่ลกั ษณะ
ก. ธุรกิจการค้า
ก. 1 ลักษณะ
ข. ธุรกิจการเงิน
ข. 2 ลักษณะ
ค. ธุรกิจในครอบครัว
ค. 3 ลักษณะ
ง. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ง. 4 ลักษณะ
8. อาชีพการค้าแบ่งได้กี่ประเภท
3. ข้อใดเป็ นส่งเสริ มการลงทุนในประเทศ
ก. 4 ประเภท
ก. การจัดตั้งศูนย์การค้า
ข. 3 ประเภท
ข. การจัดตั้งองค์การค้า
ค. 2 ประเภท
ค. การจัดตั้งศูนย์ราชการ
ง. 1 ประเภท
ง. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. การซื้อขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ เราเรี ยก
4. ประเทศใดที่ไทยส่งสินค้าผ่านแดน
การชื้อขายว่า
ก. ประเทศ สปป.ลาว
ก. พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ประเทศ เวียดนาม
ข. พาณิ ชย์การค้า
ค. ประเทศ มาเลเซีย
ค. พาณิ ชยกรรม
ง. ประเทศ กัมพูชา
ง. พาณิ ชนาวี
5. ข้อใดคือองค์ประกอบของปัจจัยภายนอก
10. E-Commerce มีกี่ประเภท
ก. สติปัญญา
ก. 4 ประเภท
ข. ความสนใจ
ข. 5 ประเภท
ค. ข้อมูลด้านอาชีพ
ค. 6 ประเภท
ง. ความรับผิดชอบ
ง. 7 ประเภท
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11. ประโยชน์ E – Commerce คือข้อใด
ก. เพิ่มต้นทุนในการจัดซื้อ
ข. การเพิ่มทรัพยากรมากขึ้น
ค. เพิม่ ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ง. การเพิ่มโอกาสทางการตลาด
12. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก. การชาระเงิน
ข. การปล่อยเงินกู้
ค. การสัง่ ซื้อสินค้า
ง. การค้นหาข้อมูล
13. การหาสินค้าใหม่ ๆในการทาธุรกิจออนไลน์
เพราะเหตุใด
ก. ไม่มีเงินหมุนเวียน
ข. กันคู่แข่งทางการค้า
ค. ขายสิ นค้าได้ราคาสูง
ง. ราคาต่าและได้วตั ถุดิบที่ดี
14. เพราะเหตุใดภาพถ่ายจึงมีความจาเป็ นต่อ
ส่วนประกอบของข้อมูลสินค้า
ก. สั้นและกระชับ
ข. สามารถแสดงราคาได้
ค. สามารถแสดงน้ าหนักได้
ง. สามารถแสดงรายละเอียดของสินค้า
15. การที่เราสามารถคิด วิเคราะห์สงสัยได้ หมายถึง
ก. การรู้เท่าทันสื่อ
ข. การที่เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ฟัง
ค. การที่เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ยนิ
ง. การที่เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน

16. ความผิดข้อใดต้องมีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี คือ
ก. เข้าล้วงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. ส่งข้อมูลจนสร้างความราคาญ
ค. เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่น
ง. การแอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลของผูอ้ ื่น
17. ความผิดข้อใดบทลงโทษปรับไม่เกิน 1 แสน คือ
ก. เข้าล้วงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่น
ค. การแอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลของผูอ้ ื่น
ง. การส่งข้อมูลให้ผอู้ ื่นจนทาให้ผรู้ ับราคาญ
18. เทือง หม่าย เบียน เสย คือข้อใด (ภาษาเวียดนาม)
ก. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. เศรษฐกิจอาเซียน
ค. การค้าชายแดน
ง. การค้าผ่านแดน
19. ธุรกิจการค้า คือข้อใด
ก. Industrial Business
ข. Trading Business
ค. Retail Business
ง. Trading Sector
20. การขายผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต คือข้อใด
(ภาษาเวียดนาม)
ก. เทือง หม่าย เบียน เสย
ข. ป๋ าน ห่าง กวา หม่าง
ค. เถื่อง จรึ ก หวึง จัก๊
ง. ติ๋ญ เจิ๊ด ดัก เบียด
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
1. ข
11.ง

2. ข
12.ข

3. ง
13.ง

4. ข
14.ง

5. ค
15.ก

6. ก
16.ง

7. ข
17.ง

8. ค
18.ค

9. ก
19.ข

10. ข
20. ข
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แบบบันทึกการสั มภาษณ์
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจง : แบบสัมภาษณ์น้ ีใช้สมั ภาษณ์ผเู้ รี ยนในการใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการ
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อ ผูถ้ กู สัมภาษณ์..................................................................อาชีพ..........................................................
กศน.ตาบล..........................................อาเภอ...........................................จังหวัด.....................................
การสัมภาษณ์ครั้งที่.....................วันที่..................................ช่วงเวลา.......................ใช้เวลา..............นาที
ประเด็น
1.ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการค้า
ชายแดน
2.การเลือกอาชีพในการ
ประกอบธุรกิจ
3.การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
4.การสร้างความตระหนักกับ
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
5.การสื่อสารและการสนทนาใน
การซื้อขายสินค้า
6.การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และประกอบอาชีพได้

บันทึกการสัมภาษณ์

สรุ ปข้อค้นพบ / ประเด็นที่น่าสนใจ / ประเด็นที่ตอ้ งการคาตอบเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................ผูส้ มั ภาษณ์
(.......................................)
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองชุดนี้ ต้องการถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ ของท่านที่มตี ่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง ........................
.........................................................................................................................................................ขอให้
ท่านตอบคาถามทุกข้อตามสภาพความเป็ นจริ งเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป คาตอบทุก
ข้อของท่านจะถือเป็ นความลับ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจมี 3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อรวม 15 ข้อ
3. วิธีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และพิจารณา
เลือกให้รอบคอบ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องทางขวามือของข้อความเพียงช่องเดียวที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนักท่าน
หลักเกณฑ์ในการเลือกมีดงั นี้
5
คะแนน
หมายถึง
4
คะแนน
หมายถึง
3
คะแนน
หมายถึง
2
คะแนน
หมายถึง
1
คะแนน
หมายถึง
ตัวอย่าง เช่น
ข้ อ
รายการ

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

5
ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีความสวยงาม

เกณฑ์แสดงความรู้สึก
4
3
2


จากการตอบตามตัวอย่างนี้ หมายความว่า โดยทัว่ ไป ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ในระดับมาก

1
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คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ตัวอักษร ภาษา และรู ปเล่ม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
5 4 3 2 1
1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
2 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตวั อักษร
3 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
4 ความสะดวกในการเรี ยนรู้เนื้อหาจากชุดการเรี ยน
5 ขนาดของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีความพอเหมาะ

เนื้อหาและกิจกรรมเรี ยนรู้
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการ
เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย
และช่วยในการจาเนื้อหา
การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองร่ วมกันเป็ นคู่ หรื อเป็ น
กลุ่ม
การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนรู้
ข้อ

รายการ

1

การได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้
การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้ อหากับชีวิตจริ ง
การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนได้อย่างต่อเนื่อง
การเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการสื่อสารเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

2
3
4
5

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3 2 1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง
การหาคุณภาพเครื่องมือ
- แบบประเมินคุณภาพชุ ดการเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
การสื่ อสารการประกอบอาชีพการค้ าชายแดนสู่ ประชาคมอาเซียน
- แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสั มภาษณ์
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบ
อาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
รายการประเมิน
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC แปลผล
ท่านที่
1 2 3 4 5
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมระบุชดั เจน
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
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. เนื้อหาความรู้
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 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
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 มีความยากเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
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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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 10 ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
การสื่ อ สารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อที่
ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC
ท่านที่
1 2 3 4 5
1**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 0 +1 +1 +1 3 0.60
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 0 0 0 +1 2 0.40
2
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80
3**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 0 0 0 +1 2 0.40
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 0 +1 +1 4 0.80
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
4**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 0 0 0 +1 2 0.40
5
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
6
ด้านความชัดเจนของคาถาม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00

แปลผล

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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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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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้อที่

37**
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
38
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
39
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
40
ด้านความชัดเจนของคาถาม
ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ด้านความเหมาะสมของตัวเลือก
**

หมายถึง ข้อนั้น ๆ ใช้ไม่ได้

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

+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

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
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ตาราง 11 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ค่าความยาก
ค่าอานาจจาแนก
ข้อที่
(p)
แปลค่า
(r)
แปลค่า
1
.52
ค่อนข้างง่าย ดี
.23
พอใช้
2
.65
ง่าย พอใช้ได้
.21
พอใช้
3
.56
ค่อนข้างง่าย ดี
.60
จาแนกได้ดีมาก
4
.55
ค่อนข้างง่าย ดี
.32
จาแนกได้ดี
5
.63
ง่ายพอใช้ได้
.31
จาแนกได้ดี
6
.56
ค่อนข้างง่าย ดี
.38
จาแนกได้ดี
7
.59
ค่อนข้างง่าย ดี
.58
จาแนกได้ดีมาก
8
.58
ค่อนข้างง่าย ดี
.41
จาแนกได้ดีมาก
9
.54
ค่อนข้างง่าย ดี
.34
จาแนกได้ดี
10
.55
ค่อนข้างง่าย ดี
.23
พอใช้
11
.42
ค่อนข้างยาก ดี
.42
จาแนกได้ดี
12
.65
ง่ายพอใช้ได้
.36
จาแนกได้ดี
13
.76
ง่ายพอใช้ได้
.14
ควรตัดทิ้ง
14
.56
ค่อนข้างง่าย ดี
.38
จาแนกได้ดี
15
.30
ยาก พอใช้ได้
.39
จาแนกได้ดี
16
.39
ยาก พอใช้ได้
.55
จาแนกได้ดีมาก
17
.33
ยากพอใช้ได้
.35
จาแนกได้ดี
18
.34
ยาก พอใช้ได้
.32
จาแนกได้ดี
19
.44
ค่อนข้างยาก ดี
.23
พอใช้
20
.21
ยาก พอใช้ได้
.46
จาแนกได้ดีมาก
21
.63
ง่าย พอใช้ได้
.31
จาแนกได้ดี
22
.46
ค่อนข้างยาก ดี
.48
จาแนกได้ดีมาก
คัดเลือกข้อสอบที่มี ค่าความยาก (P) มีค่า 0.30 – 0.76 ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป
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ความเชื่อมั่นเท่ ากับ .86
หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้สูตร KR-20
ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 168 ; อ้างอิงจาก Kuder, Richardson) นี้
สูตร KR-20

rtt =

เมือ่

แทนค่า

rtt
n
q
S2t
rtt =

rtt =

n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  St 

แทนค่า ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
แทนค่า จานวนข้อของเครื่ องมือ
แทนค่า สัดส่วนของผูท้ าผิดในข้อหนึ่งๆ คือ 1 - P
แทนค่า ความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่ องมือทั้งฉบับ

n 
  pq 

l −
2 
(n − 1)  S t 

20  11.07 
1−
99  62.95 

rtt = 1.052632(0.82)
rtt = .86

ดังนั้นความเชื่อมัน่ เท่ากับ .86
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
รายการประเมิน

ตัวอักษร ภาษา และรูปเล่ม
1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
2. ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี
ตัวอักษร
3. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
4. ความสะดวกในการเรี ยนรู้เนื้อหาจาก
ชุดการเรี ยน
5. ขนาดของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีความ
พอเหมาะ
เนือ้ หาและกิจกรรมเรียนรู้
6. เนื้ อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
7. เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจง่าย มีความ
ครบถ้วน ทันสมัย
8. กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ ชวนให้
ติดตามไม่เบื่อหน่าย และช่วยในการจา
เนื้อหา
9. การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
10. การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปลผล

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

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

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

5
4

1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

4

0.80

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

0
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ตาราง 12 (ต่อ)
รายการประเมิน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการเรียนรู้
11. การได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยน
12. การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยง
เนื้อหากับชีวิตจริ ง
13. การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
14. การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยน
ของตนได้อย่างต่อเนื่อง
15. การเห็นความสาคัญของการสื่อสาร
การประกอบอาชีพ

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

0

รวม IOC

แปลผล

+1 4

0.80 ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 5

1.00 ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 5
+1 +1 +1 +1 +1 5

1.00 ใช้ ได้
1.00 ใช้ ได้

+1 +1 +1

0.80 ใช้ ได้

0

+1 4
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ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นความพึงพอใจกับข้อคาถามในแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน
ค่าดัชนีความสอดคล้องของ รวม IOC แปล ข้อเสนอแนะ
จุดประสงค์
ข้อคาถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ท่านที่
ผล
เพิ่มเติม
1 2 3 4 5
ตัวอักษร ภาษา
และรูปเล่ม
1. ความเหมาะสมของขนาด
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ตัวอักษร
2. ความเหมาะสมของการ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
เลือกใช้สีตวั อักษร
3. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
4. ความสะดวกในการเรี ยนรู้
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้
เนื้อหาจากชุดการเรี ยน
5. ขนาดของชุดการเรี ยนรู้ดว้ ย
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ตนเองมีความพอเหมาะ
เนือ้ หาและ
กิจกรรมเรียนรู้
6. เนื้อหาสอดคล้องกับ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
7. เนื้อหาเรี ยงลาดับอ่านเข้าใจ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้
ง่าย มีความครบถ้วน ทันสมัย
8. กิจกรรมทุกขั้นตอนน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย
และช่วยในการจาเนื้อหา
9. การได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ด้วยตนเอง
10. การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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ตาราง 13 (ต่อ)
จุดประสงค์

ข้อคาถาม

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ท่านที่
1 2 3 4 5

รวม IOC

แปล
ผล

ประโยชน์ ทไี่ ด้
จากการเรียนรู้
11. การได้รับความรู้อย่าง
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ
เรี ยน
12. การเกิดทักษะวิธีการคิดและ
เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริ ง
13. การมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
14. การพัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรี ยนของตนได้อย่างต่อเนื่อง
15. การเห็นความสาคัญของ
การสื่อสารการประกอบอาชีพ

+1 +1 +1

0

+1 4

0.80 ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 5

1.00 ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 5

1.00 ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 5

1.00 ใช้ ได้

+1 +1 +1

0.80 ใช้ ได้

0

+1 4

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์การนาความรู้ ไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน
รายการประเมิน

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า
ชายแดน
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
อาชีพธุรกิจ
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ
4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
ความตระหนักกับการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาใน
การซื้อขาย (คาศัพท์ภาษาเวียดนาม)
6.สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพได้

ผลประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC
ท่านที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00

แปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

+1

4

0.80

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

0

ใช้ได้

179

การคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (  - Coefficient)


เมื่อ

=

n
n −1

  Si2 
1 −

St2 


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


แทนค่า


=

15  18.74 
1−
15 − 1  86.55 



=
=
=

1.0714285 × (1-0.22)
1.0714285 × 0.78
0.84
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ภาคผนวก จ
ผลการสั มภาษณ์ การสะท้ อนผล

181

182

183

184

185

ภาคผนวก ฉ
การเผยแพร่ ผลงาน
- เผยแพร่ ทางเว็บไซด์
- เผยแพร่ ผ่านทางหนังสื อราชการ
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

186

เผยแพร่ youtube.com/results? search query=ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

202

สารวจความต้องการของผูเ้ รี ยนในพื้นที่ชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และจังหวัดมุกดาหาร

จัดประชุมเตรี ยมการดาเนินงานร่ วมกับผูบ้ ริ หารและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคฯ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

203

กิจกรรมการดาเนินการผลิตสื่อเพือ่ ใช้เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การศึกษาต่อเนื่อง ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นิเทศติดตามผลการใช้สื่อชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
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ดาเนินการผลิตสื่อ เพื่อใช้เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน
ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารสถานศึกษา ครู วิทยากร
ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ รี ยน

นายเพียร แสวงบุญ
ผอ. กศน. อ.เมือง จ. มุกดาหาร

นายเตีย ที่ดี ข้าราชการ กศน.
อ.เมือง จ. มุกดาหาร

อ.ถนอมพรรณ ตริ วณิ ชชากร
อาจารย์ภาควิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี

นางเหลียว เลถิ
วิทยากรภาษาเวียดนาม
กศน. อ.เมือง จ. มุกดาหาร

นายสิทธิมยั ธีรเนตร นักธุรกิจ

นายพิธีวฒั น์ แซ่โล่ นักศึกษา กศน. อ.เมือง จ.สุ รินทร์
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จัดอบรมและเป็ นวิทยากรด้านการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน
แก่บุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กศน.จังหวัดมุกดาหาร

กศน.จังหวัดนครพนม

กศน.จังหวัดหนองคาย
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ประวัติย่อผู้รายงาน
ชื่อ สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

นายไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
17 พฤษภาคม 2505
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนชยางกูร อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
สถานที่ทางานปั จจุบัน สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนชยางกูร อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2517
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนบุญยสมบัติ อ.สวี จ. ชุมพร
พ.ศ. 2520
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. บัญชี) โรงเรี ยนช่างกลพาณิชยการ
ไทยบัญฑิต อ. เมือง จ. นครศรี ธรรมราช
พ.ศ. 2527
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.บัญชี) โรงเรี ยนพาณิ ชยการ
อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
พ.ศ. 2531
ปริ ญญาตรี (คบ.) สาขาบริ หารโรงเรี ยน วิทยาลัยครู อุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี
พ.ศ. 2550
ปริ ญญาโท (กศ.ม.) สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จ. มหาสารคาม
รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
พ.ศ. 2556
รางวัลคนดีศกั ดิ์ศรี แห่ง สป.
พ.ศ. 2556
เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
พ.ศ. 2557
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ด้านเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พ.ศ. 2558
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

