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บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย –
กัมพูชา สาหรับนัก ศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อ
พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน ของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใช้ชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ต่อการเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ คือนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส านักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุ ริ นทร์ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน
รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 91 คน จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อาเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ จานวน 51 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการหาความพึงพอใจที่มี
ต่ อชุ ด การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง คื อ นัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริน ทร์ จังหวัด สุ ริน ทร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2559 จ านวน 40 คน โดยได้ม าจากการสุ่ มแบบหลายขั้น ตอน (Multi - stage Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณ ภาพชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง
การสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย - กัมพูชา จ านวน 1 ชุ ด 2) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ประกอบด้วย ค่ าร้อยละ
ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที แ บบ (t-test) และวิ เคราะห์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ป (SPSS) และ Microsoft Excel
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1) ผลจากการพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าบริ เวณชายแดนไทย กัม พูช า ส าหรั บ นัก ศึก ษานอกระบบ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จากการประเมิน คุ ณ ภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพในระดับดี ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.00/84.70 ซึ่งเป็ นค่าที่
ใกล้เคียงกัน โดยต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ องตามลาดับขั้น และ
เมื่อเทียบค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ได้กบั เกณฑ์ที่ต้งั ไว้ที่ 80/80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่าแม้
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ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ร ะหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน บรรลุจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ข องชุ ด การเรี ยนรู้ ที่
กาหนดไว้ แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเนื้ อหา กิ จกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน ของชุดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ ง
2) การเปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สาหรั บนัก ศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาด้วยชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ องการสื่อสารการค้าบริ เวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
3) นักศึกษามีความพอใจต่อชุดการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง เรื่ องการสื่ อสารการค้าชายแดนไทย กัมพูชา โดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกด้าน
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Abstract
The development of the self-learning package on the Trade Communication on the ThaiCambodian Border for Non-Formal Upper Secondary Education Learners were: 1) to develop and
find out the efficiency of the self-learning package; 2) to compare the learners’ learning achievements
between before and after learning by using the self-learning package; 3) to study the learners’
satisfaction in learning by using the self-learning package. The samples of this study were 91 nonformal upper secondary education learners of the second semester of the 2015 academic year, of
Muang Surin District Non-Formal and Informal Education Center. They were selected by Multistages Sampling. The samples were divided into two groups of 51 learners for developing and finding
out the efficiency of the self-learning package and 40 leaners for comparing the learners’ learning
achievements between before and after learning by using the self-learning package and studying the
learners’ learning achievements between before and after learning by using the self-learning package.
Data collection instruments included a quality assessment form, pre- and post-testing forms, and a
questionnaire. The collected data were analysed using SPSS and Microsoft Excel. The statistics used
were percentage, Mean, Standard Deviation and t-test.
The results of the study are as follows:
1) The self-learning learning package efficiency E1/E2 was 84 .0 0 / 84 .7 , which was a
similar value. With a difference of not more than 5 percent of the E1/E2, indicating that the learners
continued their learning gradually. Comparing with the set criteria at 80/80, it was found that the
efficiency E1/E2 was above the criteria. This showed that even the learners achieved the set learning
objectives of the self-learning package but there was necessity to revise the learning contents,
learning activities and tests of the learning package prior to the Trial Run phase in order for better
functionality.
2) The learners’ achievement scores of the post-test is higher than the pre-test scores with
the statistical significance of .01 level.
3) The learners’ satisfaction in learning by using the self-learning package are at the high
level (over 80%).
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ประกาศคุณูปการ
เอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การสื่ อสารการค้า
บริ เวณ ชายแดนไทย - กั ม พู ช า ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมื องสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์
เล่ ม นี้ ส าเร็ จสมบู ร ณ์ ไ ด้เพราะได้รั บ ความกรุ ณาความช่ ว ยเหลื อ และค าปรึ กษาอย่ า งดี ยิ่ง จาก
นายประยงค์ โคกแดง อดีตผูอ้ านวยการ (เชี่ยวชาญ) สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ดร.อนุ รักษ์ ชัยวิเชียร
หัวหน้าฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และ นางสาวฉันทลักษณ์ ศรี ผา ครู ชานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที่ได้กรุ ณาให้ความอนุ เคราะห์ให้คาปรึ กษา และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั เล่มนี้อย่างละเอียด ผูร้ ายงานรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ทามณี รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน คณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุบลราชธานี จังหวัด อุบ ลราชธานี นายวราวุธ พยัค ฆ์พ งษ์
ผูอ้ านวยการ (เชี่ ย วชาญ) สถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออก จังหวัด ระยอง นายสมโภชน์ กุ ล ัต ถ์น าม
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุ ริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์
นายเผด็จ เกาะสมบัติ ครู ชานาญการพิเศษ (ข้าราชการบานาญ ) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี และ นางสาวฉั น ทลัก ษณ์ ศรี ผา ครู ช านาญการพิ เศษ สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่ องมือใน
การวิจยั ในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายบุญทัน ฉลวยศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ดร.วิเชี ยรโชติ โสอุ บ ล ผูอ้ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดอุบลราชธานี นายทรงเดช โคตรสิ น รองผูอ้ านวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะครู สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้
คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการทาวิจ ัยด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หารศูนย์ก ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับ
การทดลองน าร่ อ งเพื่ อ พัฒ นาเครื่ องมื อ วิจ ัย และขอขอบใจนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมื อ งสุ ริน ทร์
จังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์จากการดาเนิ นการครั้งนี้ ผูร้ ายงานขอมอบเป็ นเครื่ องบูชา พระคุณบิดา
มารดา และครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่ สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้งั ปวงแก่ผรู้ ายงาน
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

