ก

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

