
บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 รายงานผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล และเพื่อหาประสทิธิภาพของคูมือการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ไดแก ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 7 คน  

กลุมตัวอยางการศึกษาครั้งน้ีใชจํานวนประชากรเปนกลุมตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 7 คน และนักศึกษา 

กศน. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในปการศึกษา 

2561 จํานวน 650 คน ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 242 คน  

สามารถสรุป อภิปรายผลตามวัตถุประสงครายงานการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล ตามลําดับ ดังน้ี 

   1. ผลการหาความเหมาะสมคูมือการจดักิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล 

   2. สรุปผลการหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

1. ผลการหาความเหมาะสมคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน.ตําบล 

 

  ผลการหาความเหมาะสมคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบลดานกายภาพ ในเรื่องของขนาดรูปเลมของคูมือมีความเหมาะสมระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 71.40 สําหรับขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 85.70 และจํานวนหนา

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 ในสวนของจํานวนตอนมีความเหมาะสมระดับมาก  

คิดเปนรอยละ 71.40 และภาพปกมีความเหมาะสมระดับมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 85.70 สําหรับภาพประกอบ

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.40 และสีสันของคูมือมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปน

รอยละ 57.10 ในสวนของการจัดหนาหนังสือมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 และความ

สะดวกในการนําไปใชมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.70 



101 

 

  ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดานองคประกอบทั่วไป ในเรื่องของการเขียนคํานํามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  

คิดเปนรอยละ 57.10 สวนคําแนะนําการใชคูมือมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 และ

โครงสรางคูมือมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 รวมทั้งบรรณานุกรมมีความเหมาะสม

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 

  ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดานเน้ือหา ในเรื่องของโครงสรางของตอนมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 

42.90 สําหรับความครบถวนของเน้ือหามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 ในสวนของ

ความถูกตองของเน้ือหามีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.90 และความยากงายของเน้ือหา

เหมาะสมกับผูศึกษามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 สําหรับการจัดลําดับของเน้ือหามี

ความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.90 และความเขาใจงายของเน้ือหามีความเหมาะสมระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ  42.90 สวนปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;42.90 รวมทั้ง

เน้ือหาสามารถนําไปใชไดมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ  42.90 และความทันสมัยของเน้ือหา

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 

ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดานภาษา ในเรื่องของสํานวนภาษามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

71.40 และความถูกตองของภาษามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 สําหรับความกระชับ

ของภาษามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.60 และความยากงายของภาษาเหมาะสมกับผู

ศึกษามีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.90 

  ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบลดานกิจกรรมภายในคูมือ ในกิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธมีความเหมาะสมระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบานมีความเหมาะสมระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความเหมาะสมระดับมาก คิด

เปนรอยละ57.10 กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียงมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด;คิดเปน

รอยละ;57.10กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ินมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอย

ละ 57.10;กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบานมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอย

ละ;42.90 กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติมีความเหมาะสมระดับมากที่สุดรอยละ;57.10 

กิจกรรมที่ 8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว มีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.10;กิจกรรมที่ 9 

แหลงเรียนรูดานการออมชุมชนมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.10 กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรู

ดานอนุรักษกระบือสวยงามมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;57.10 กิจกรรมที่ 11;แหลงเรียนรู

ดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
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ราชกุมารีมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;42.90 และกิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผา

ฝายพื้นบานมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 

  ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดานคุณภาพของคูมือ ในเรื่องของโครงสรางของกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 สําหรับรูปแบบกิจกรรมมีความสอดคลองกับจุดประสงค และเน้ือหามีความ

เหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.90 และลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมเหมาะสมมีความเหมาะสมระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 ในสวนกิจกรรมมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 42.90 ความยากงายของกิจกรรมเหมาะกับผูศึกษามีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 

42.90 และสื่อ อุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 

  ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดานการจัดกิจกรรม ในเรื่องของกิจกรรมมีความสัมพันธกับเน้ือหาในบทเรียนมีความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;57.10 กิจกรรมมีเน้ือหา สาระที่เปนประโยชนมีความเหมาะสมระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละ;42.90 เน้ือหามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมีความเหมาะสม

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;42.90 กิจกรรมมีความแปลกใหม นาสนใจมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิด

เปนรอยละ;57.10 กิจกรรมสงเสริมใหเกดิความคิดสรางสรรคมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.90 

กิจกรรมสงเสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษและหวงแหนแหลงเรียนรูในทองถ่ินผานสื่อที่หลากหลาย  

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;57.10 กิจกรรมวิชาการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ความคิดและพฤติกรรมของทานมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ;57.10 กิจกรรมม ี

ความสนุกสนานมีความเหมาะสมระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ;42.90กิจกรรมชวยทําใหรูถึงความสําคัญของ

แหลงเรียนรูในทองถ่ินมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 สื่อประกอบกิจกรรมมีความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;42.90 เวลาที่ ใชในแตละกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับ 

มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.90 ความรูจากกิจกรรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมีความเหมาะสม 

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ;57.10 และความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมในภาพรวมมีความเหมาะสม 

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.10 

 

2. สรุปผลการหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

 คูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในแหลงเรยีนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลมี

ประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ ครู กศน. ตําบลไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นไดจากพัฒนาการของครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีผลคะแนนกอนใชคูมือ

เฉลี่ย 11.28 และมีผลคะแนนหลังใชคูมือเฉลี่ย 16.28 ซึ่งมีคาคะแนนเพิ่มข้ึนทุกคน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาจากการทดสอบกอน และหลังเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูทั้ง;12 กิจกรรมในมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล มีคาคะแนนกอนเขารวมกิจกรรม เฉลี่ย เทากับ 10.76 และมีคาคะแนนหลังเขารวม

กิจกรรม เฉลี่ย เทากับ 15.20 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูเพิ่มข้ึนหลังจากที่

ครู กศน. ตําบล ไดนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ

ครู กศน. ตําบลไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน.ตําบล สามารถอธิบายไดตามลําดับ  ดังน้ี 

  1. การอภิปรายผลการหาความเหมาะสมคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล 

  2. การอภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

1. การอภิปรายผลการหาความเหมาะสมคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล 

  ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ดานกายภาพ พบวาครู 

กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานกายภาพของคูมือความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

ไดแกภาพปก และความสะดวกในการนําไปใชมีความเหมาะสม อาจเปนเพราะผูศึกษาใหความสําคัญกับ 

การออกแบบปกของคูมอืการจดักิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู 

กศน. ตําบล สอดคลองกับสิริกร ประสพสุข (2555) ที่กลาววาคูมือที่ดีควรมีลักษณะ ดานรูปแบบ มีขนาด

รูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหาและการนําเสนอกิจกรรมแต

ละข้ันตอนมีความชัดเจน รองลงมาคือภาพประกอบอาจเปนเพราะภาพประกอบในคูมือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดใชภาพประกอบจาก

สถานที่จริง สอดคลองกับแสงรุนีย มีพร (2552) ที่กลาววา คูมือ ควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือ

สามารถใชคูมือไดโดยสะดวก เชน การจัดรูปเลม ขนาด การเลือกตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การใชตัวดํา 

การใชสี การใชภาพการใชการตีกรอบ การเนนขอความบางตอน รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของวัฒนา  
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ฉิมประเสริฐ (2554) ที่กลาววา ลักษณะที่ดีของคูมือจะตองมีการเรียงลําดับข้ันตอนการใชใหชัดเจนและงายตอ

การทําความเขาใจ เมื่ออานแลวตองสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง ตองเนนแนวปฏิบัติที่สําคัญ ควรแสดง

แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง เพื่อชวยใหปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ไดงาย และรูปแบบของคูมือควรจะมีรูปแบบที่

นาสนใจ สวยงาม นาอาน และทนทานตอการใชงาน 

   ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ดานองคประกอบทั่วไป 

พบวาครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานองคประกอบทั่วไปของคูมือความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด ไดแก การเขียนคํานําและบรรณานุกรม รองลงมา คือ คําแนะนําการใชคูมืออาจเปน

เพราะผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดศึกษานํามาถายทอดออกมาในรูปแบบของคํานําและบอกแหลงที่มีของขอมูล

ทั้งหมดลงในรายการบรรณานุกรม สอดคลองกับสิริกร ประสพสุข (2555) ที่กลาววาลักษณะของคูมือที่ดีควรมี

ลักษณะดานเน้ือหาควรบอกวัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน เหมาะสมระบุขอบขายเน้ือหาครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจน เขาใจงายเน้ือหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับ

ความตองการและความจําเปน และสอดคลองกับแสงรุนีย มีพร (2552) กลาววา คูมือที่ดีน้ันควรใหแหลง

อางอิงที่เปนประโยชนแกผูอาน ซึ่งอาจจะเปนบรรณานุกรม รายช่ือชมรมรายช่ือสื่อ รายช่ือสถาบัน รายช่ือ

บุคคลสําคัญรวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสาระ ปทมพงศา (2551) ที่กลาววา คูมือที่ดีน้ันควรมีคําช้ีแจง มี

วัตถุประสงคชัดเจน และมีแหลงสืบคนขอมูลหรือหนังสืออางอิง 

ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลดานเน้ือหาพบวา 

ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานเน้ือหาของคูมือความเหมาะสมระดับมาก

ที่สุด ไดแกความยากงายของเน้ือหาเหมาะสมกับผูศึกษา และความทันสมัยของเน้ือหา รองลงมา คือ ความ

ครบถวนของเน้ือหา ความเขาใจงายของเน้ือหา ปริมาณเน้ือหา และเน้ือหาสามารถนําไปใชได อาจเปนเพราะ

เน้ือหาของกิจกรรมในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ

ครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง และจากการสัมภาษณเจาของแหลง

เรียนรู และไดใชเทคนิคเสริมใหเน้ือหามีคุณคา และนาสนใจมากข้ึนดวยการนํารหัสคิวอาร (QR code) เขามา

เสริมใหมีทางเลือกในการเขาถึงเน้ือหาไดมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของวิยะดา ธนสรรวนิช;(2558) ที่กลาว

วา แนวคิดในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานควรมีการเรียบเรียง ที่ไดจากการอาน คนควาเขียนเปนตอนแลว

นํามาเรียงปะติดปะตอจนครบแลวลงมือเขียน ภาษาที่ใชพยายามใชภาษางายๆ จะตองคํานึงถึงผูอาน ควร

ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูอาน เน้ือหาสาระถูกตองตามหลักวิชา ทันสมัย ครอบคลุม

ประเด็นที่เขียนรูปแบบที่ดีตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนชัดเจน และสอดคลองกับแนวคิดแสง

รุนีย มีพร (2552) ที่กลาววา คูมือที่ดีน้ันควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือสามารถใชคูมือได

โดยสะดวก เชน การจัดรูปเลม ขนาด การเลือกตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การใชตัวดํา การใชสี การใชภาพ
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การใชการตีกรอบ การเนนขอความบางตอน รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสิริกร ประสพสุข (2555)  

กลาววา ลักษณะของคูมือที่ดีควรมีขนาดรูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับ

เน้ือหาและการนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน มีวัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน 

เหมาะสมระบุขอบขายเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจน เขาใจงาย

เน้ือหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปน 

ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การ เรียนรู ในแหล งเรียนรู อํา เภอโพธ์ิตาก ;จั งห วัดหนองคาย สํ าหรับครู  กศน. ตําบล ;ดานภาษา  

พบวา ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานภาษาของคูมือความเหมาะสมระดับ

มากที่สุด ไดแก สํานวนภาษา รองลงมาความถูกตองของภาษา อาจเปนเพราะผูศึกษาไดนําคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเน้ือหา และปรับปรุงแกไขสํานวนจนสมบูรณ สอดคลองกับแนวคิดของสิริกร ประสพสุข (2555) 

กลาววา ลักษณะของคูมือที่ดีควรมีขนาดรูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับ

เน้ือหาและการนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน มีวัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน 

เหมาะสมระบุขอบขายเน้ือหาเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจน 

เขาใจงายเน้ือหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปน 

ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ดานกิจกรรมภายในคูมือ  

พบวาครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานกิจกรรมภายในคูมือมีความเหมาะสม

ระดับมากที่สุด ไดแก กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ;กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน 

กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง และกิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม 

รองลงมาคือ กิจกรรมที่  11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมี ชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใยในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผา

ฝายพื้นบาน อาจเปนเพราะเน้ือหาของกจิกรรมในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมลูจากสถานที่จริง และจากการ

สัมภาษณเจาของแหลงเรียนรู  และเปนแหลงเรียนรูที่อยูในพื้นที่สอดคลองกับแนวคิดของวิยะดาธน

สรรวนิช;(2558) ที่กลาววา แนวคิดในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานควรมีการเรียบเรียง ที่ไดจากการอาน 

คนควาเขียนเปนตอนแลวนํามาเรียงปะติดปะตอจนครบแลวลงมือเขียน ภาษาที่ใชพยายามใชภาษางายๆ 

จะตองคํานึงถึงผูอาน ควรตอบสนองความตองการและความสนใจของผูอาน เน้ือหาสาระถูกตองตามหลักวิชา 

ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นที่เขียนรูปแบบที่ดีตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนชัดเจน 

 ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ดานคุณภาพของคูมือ  
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พบวาครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานคุณภาพของคูมือของคูมือความ

เหมาะสมระดับมากที่สดุ ไดแก โครงสรางของกิจกรรม ลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมเหมาะสม กิจกรรมมีความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติ และสื่อ อุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรม อาจเปนเพราะผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

จากหนังสือ วารสาร แลวนํามาถายทอดออกมาเปนคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิ

ตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล สอดคลองกับสิริกร ประสพสุข (2555) ที่กลาววา ลักษณะของ

คูมือที่ดีควรมีลักษณะดานเน้ือหาควรบอกวัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน เหมาะสมระบขุอบขายเน้ือหา

ครอบคลมุตามวัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจน เขาใจงายเน้ือหาความรูมีความเหมาะสม

ตรงกับความตองการและความจําเปน และสอดคลองกับแสงรุนีย มีพร (2552) กลาววา คูมือที่ดีน้ันควรให

แหลงอางอิงที่เปนประโยชนแกผูอาน ซึ่งอาจจะเปนบรรณานุกรม รายช่ือชมรมรายช่ือสื่อ;รายช่ือสถาบัน 

รายช่ือบุคคลสําคัญ 

ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเหน็วาความเหมาะสมของคูมอืการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรยีนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล;ความเหมาะสมของคุณภาพ

คูมือ พบวาครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นวาดานการจัดกิจกรรมของคูมือความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด ไดแก กิจกรรมมีความสัมพันธกับเน้ือหาในบทเรียน กิจกรรมมีความแปลกใหม 

นาสนใจ กิจกรรมสงเสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษและหวงแหนแหลงเรียนรูในทองถ่ินผานสื่อที่

หลากหลาย กิจกรรมวิชาการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของทาน กิจกรรมชวยทํา

ใหรูถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูในทองถ่ิน;ความรูจากกิจกรรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และ

ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมในภาพรวม รองลงมา คือกิจกรรมมีเน้ือหา สาระที่เปนประโยชน และสื่อ

ประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสม อาจเปนเพราะเน้ือหาของกิจกรรมในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

แหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล

จากสถานที่จริง และจากการสัมภาษณเจาของแหลงเรียนรู และเปนแหลงเรียนรูที่อยูในพื้นที่สอดคลองกับ

แนวคิดของวิยะดา ธนสรรวนิช;(2558) ที่กลาววา แนวคิดในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานควรมีการเรียบเรียง 

ที่ไดจากการอาน คนควาเขียนเปนตอนแลวนํามาเรียงปะติดปะตอจนครบแลวลงมอืเขียน ภาษาที่ใชพยายามใช

ภาษางายๆ จะตองคํานึงถึงผูอาน ควรตอบสนองความตองการและความสนใจของผูอาน เน้ือหาสาระถูกตอง

ตามหลักวิชา ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นที่เขียนรูปแบบทีดี่ตองมีลกัษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนชัดเจน 

และสอดคลองกับแนวคิดของสิริกร;ประสพสุข;(2555);กลาววา;ลักษณะของคูมือที่ ดีควรมีขนาดรูปเลม

เหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับเน้ือหาและการนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมี

ความชัดเจน มีวัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน เหมาะสมระบุขอบขายเน้ือหาเน้ือหาครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจน เขาใจงายเน้ือหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความ

ตองการและความจําเปน 
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2. การอภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 การหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ทําโดยวิธีการทดสอบกอนและหลังใชคูมือ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกอนและหลัง

เรียนของนักศึกษา แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ขอ ทั้งครู กศน. ตําบล และนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนจากการ

ใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล อาจ

เปนเพราะเน้ือหาของกิจกรรมในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง และจากการ

สัมภาษณเจาของแหลงเรียนรู และไดใชเทคนิคเสริมใหเน้ือหามีคุณคา และนาสนใจมากข้ึนดวยการนํา QR 

Code เขามาเสริมใหมทีางเลือกในการเขาถึงเน้ือหาไดมากข้ึน และผูศึกษาไดนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหา และ

ปรับปรุงแกไขสํานวนจนสมบูรณ อีกทั้งในสวนของโครงสรางของคูมือ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจาก

หนังสือ ตําราทําใหคูมือมีความสมบูรณเหมาะกับการนําไปใชงานสอดคลองกับแนวคิดของวิยะดา ธน

สรรวนิช;(2558) ที่กลาววา แนวคิดในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานควรมีการเรียบเรียง ที่ไดจากการอาน 

คนควาเขียนเปนตอนแลวนํามาเรียงปะติดปะตอจนครบแลวลงมือเขียน ภาษาที่ใชพยายามใชภาษางายๆ 

จะตองคํานึงถึงผูอาน ควรตอบสนองความตองการและความสนใจของผูอาน เน้ือหาสาระถูกตองตามหลักวิชา 

ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นที่เขียนรูปแบบที่ดีตองมีลักษณะเปนวิชาการ แบงบท แบงตอนชัดเจน และ

สอดคลองกับแนวคิดแสงรุนีย มีพร (2552) ที่กลาววา คูมือที่ดีน้ันควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือ

สามารถใชคูมือไดโดยสะดวก เชน การจัดรูปเลม ขนาด การเลือกตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การใชตัวดํา 

การใชสี การใชภาพการใชการตีกรอบ การเนนขอความบางตอน รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสิริกร 

ประสพสุข (2555) กลาววา ลักษณะของคูมือที่ดีควรมีขนาดรูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน รูป

ประกอบเหมาะสมกับเน้ือหาและการนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน มีวัตถุประสงคของคูมือ

กําหนดไวชัดเจน เหมาะสมระบุขอบขายเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค คําแนะนํา การศึกษาคูมือเขียนได

ชัดเจน เขาใจงายเน้ือหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปน;และสอดคลองกับ

แนวคิดของวัฒนา ฉิมประเสริฐ;(2554) กลาววา องคประกอบของคูมือที่ดีน้ันตองเปนประโยชนตอผูนําไปใช

งายตอการทํา ความเขาใจ โดยประกอบไปดวย คําช้ีแจงในการใชคูมือ เน้ือหาเหมาะสมกับวัยของนักเรยีน และ

ครอบคลุมทุกดาน วิธีนํา ไปใชและการแนะนํา แหลงความรูอางอิงตางๆ ตลอดจนการเสนอสื่ออุปกรณที่

สอดคลองกับเน้ือหาหรือกิจกรรม 
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ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะดานการนําคูมือไปใช 

  1.1 ครู กศน. ตําบล และผูที่สนใจสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมที่ปรากฏในคูมือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรยีนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ใหแก นักศึกษา กศน. และควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่จะเรียนรู  

ใหสอดคลองกับความสนใจความตองการของนักศึกษา 

 

 2. ขอเสนอแนะดานการศึกษาคร้ังตอไป 

  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากการนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

แหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล และเพิ่มเวลาใหครู กศน. ตําบลไดศึกษา

คูมือใหมากข้ึน 

  2.2 ผูบริหารสถานศึกษา และครู กศน. ควรมีการศึกษาปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรม

สอนเสริมใหแกผูเรียน เพื่อพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ใหเกิดประโยชนตอผูเรียนในทุกระดับ ตอไป 


