
บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 กลาววา 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัด

การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับ

คนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษฟนฟู ใช

ประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 ไดกําหนดแนวทางการจัด

การศึกษา โดยยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และมาตรา 25 ที่ไดกลาววารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ

การจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 

สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน;วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 

แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรา 29 ที่กลาววาให

สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให สอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการ พัฒนาระหวางชุมชน อีกทั้งใน

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมี

คุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก

1) จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มข้ึน 2) จํานวนแหลงเรียนรู หองสมุด พิพิธภัณฑที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการ 

สถาบันศาสนา มูลนิธิ สถาบัน/องคกรตางๆ ในสังคมเพิ่มข้ึน 3) จํานวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพรองคความรูหรอื

จัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน 4) รอยละของชุมชนที่มีการจัดการแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 5) มีระบบ

เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ
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6) จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู ที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มข้ึน 7) จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา โดยการมีสวนรวม จากภาครัฐและ

เอกชนเพิ่มข้ึน 8) จํานวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เผยแพรผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มข้ึน และ9) มีระบบคลังขอมูล

เกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถใหบริการคนทุกชวงวัยและใชประโยชน

รวมกันระหวางหนวยงานได และมีแนวทางการพัฒนา คือสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และ

สื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและ

สถานที่ ไดแก 1) พัฒนาแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรูที่มี

คุณภาพมาตรฐาน จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  

2) สงเสริมสนับสนุนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการผลิตสื่อ ตํารา สื่อวีดิทัศน สื่อดิจิทัลที่มี

คุณภาพมาตรฐาน และจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย 3) สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการ

พัฒนาแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูของชุมชน ฯลฯ 

สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเขารับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยาง

ทั่วถึง 4) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการใหความรูสําหรับผูสูงวัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมทั้งการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตามวัย 5) สงเสริมการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาของผูสูงวัย และ

พัฒนาระบบสารสนเทศ/สื่อที่เหมาะสมที่เอื้อกับการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาสําหรับผูสูงวัย  

6) สงเสริม สนับสนุนการผลติและพัฒนาสือ่ตําราเรียน สื่อความรู สื่อฝกทักษะทั้งในลักษณะสือ่สิง่พิมพ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย 

และเขาถึงได 7) พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการ

ผลิตและพัฒนาสื่อทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใตกลไกการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม และ 

8) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือขายสังคมรูปแบบตางๆ เพื่อสรางสังคม

แหงการเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

 สําหรับการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายไดจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่ไดกลาววาการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหยึดหลักดังตอไปน้ี คือ (1) การศึกษานอกระบบใหยึดหลกั จํานวน 2 ขอ คือ (ก) ความเสมอภาค

ในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวางทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของ

ประชาชน;(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

สําหรับ (2) การศึกษาตามอัธยาศัย ใหยึดหลัก จํานวน 3 ขอ (ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย (ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้ง

สวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา และ(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการ

เรียนรูที่ เปนคุณประโยชนตอผูเรียน โดยใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551;หลักการ ;4;ขอ คือ 1) ;เปนหลักสูตรทีมี โครงสร างยืดหยุนดานสาระการเรียนรู  
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เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดย เนนการบูรณาการเน้ือหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของ

บุคคล และชุมชน 2) สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 3) สงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาและเรยีนรูอยางตอเนืองตลอดชีวิต โดยตระหนักวาผูเรียน

มีความสําคัญสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ4) สงเสริมใหภาคีเครือขายมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา (กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. สํานักงาน กศน., 2555) ซึ่งสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560–2564) จึงไดมุงเนนในเรื่องของการ 

สงเสริสนับสนุนใหประชาชนไดใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการกําหนดวิธีการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการปรับปรงุแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและ

มีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมี

ระบบการ จัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และไดกําหนดแผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลง 

การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีสาระสําคัญมุงเนนการพัฒนาพื้นที่แหลงเรียนรูใหมีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและ 

ไดมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดใหคนทุกชวงวัยเกิดความสนใจเขาไปเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  

มีการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูรูปแบบใหมๆ ที่จะชวยเพิ่มพูนศักยภาพคนไทยใหสามารถรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน หองสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนยศึกษาบันเทิง (Edutainment Center) 

เปนตน การสงเสรมิการอานการเรยีนรูผานบรกิารหองสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สรางโอกาสใหกลุมเด็กเยาวชน 

สามารถเขาถึงบริการไดอยางมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดใหมีเครือขายอุทยานการเรียนรูในระดับจังหวัด 

และภูมิภาค รวมทั้งประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในชุมชนเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินใหเปนพื้นที ่

การเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรมดวยรูปแบบที่ทันสมัย (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. สํานักงาน, 2559)  

 สําหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตากที่เกี่ยวของกับการสงเสริมให

ผูเรียนไดศึกษา เรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ และเต็ม

ศักยภาพปรากฏในสาระทักษะการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ 1.2 ที่มุงเนนใหนักศึกษา กศน. มีความ

เขาใจทักษะและเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรยีนรู ถึงแมจะมีหนังสือเรยีนใหนักศึกษาไดเรียนรู แตก็เปนเน้ือหาที่

เปนสากลทั่วไป ยังขาดเน้ือหาแหลงเรียนรูที่มีคุณคาที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งาม และแหลงเรียนรูอื่นที่เกิดจากประสบการณความรูที่เกิดจากคนที่อยูในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งอําเภอโพธ์ิตาก

เปนอําเภอที่มีวัฒนธรรม และประเพณีพื้นบานที่มีความโดดเดนนาสนใจที่แตกตางกันไปทั้ง 3 ตําบล และ

หลายๆ สถานที่ของแตละตําบลไดถูกจัดเปนแหลงเรียนรูเพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน นักศึกษา กศน. 

รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเขาไปศึกษาหาความรู แตปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดในอําเภอโพธ์ิตากได

รวบรวมขอมูลแหลงเรยีนรูเหลาน้ันไวอยางเปนรูปธรรมทําใหแหลงเรยีนรูบางแหงที่คูควรแกการอนุรักษไว และ

คูควรแกการประชาสัมพันธใหผูอื่นไดทราบวาในอําเภอโพธ์ิตากมีแหลงเรียนรูเหลาน้ันคูควรแกการเขาไปศึกษา

คนควาไดเลือนหายไปจากความทรงจํา ผูศึกษาจึงไดพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลซึ่งเปนทางเลือกหน่ึงที่จะชวยใหแหลงเรียนรูในอําเภอ
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โพธ์ิตากไดรับการอนุรักษ และรักษาไวใหคนรุนหลังไดมีโอกาสศึกษาคนควาแหลงเรียนรูที่ดีที่มีในพื้นที่หมูบาน

ชุมชนของตนเอง เปนประโยชนตอการปรับประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาอื่น และผูสนใจ 

และไดหาคุณภาพและประสิทธิภาพของคูมือโดยปรากฏผลการหาคุณภาพ และประสิทธิภาพของคูมือใน

รายงานการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อใหเปนคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา และผูสนใจ ตอไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อหาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

  เน้ือหาการศึกษาเปนขอมลูที่ไดจากคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ประกอบดวย 

   1.1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ 

   1.2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน 

   1.3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชน 

   1.4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง 

   1.5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน 

   1.6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน 

   1.7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ 

   1.8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว  

   1.9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน 

   1.10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม 

   1.11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

   1.12 แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน 
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 2. ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง  

    ประชากร ไดแก 

     ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

จํานวน 7 คน  

 

    กลุมตัวอยาง 

     การศึกษาครั้งน้ีใชประชากรเปนผูใหขอมูล จํานวน 7 คน 

 

  3. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

   3.1 การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

    3.2 การทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ดําเนินการระหวางวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ 2561 

   3.3 การหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ดําเนินการระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 29 มิถุนายน 

2561 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  รายงานผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังน้ี 

   คูมือ หมายถึง คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล 

   คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย หมายถึง คูมือ 

ที่ใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรม

ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 12 กิจกรรม ไดแก 

     1) กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ ประกอบดวย  

      1.1) วัดปาบานโพนทอง  

      1.2) วัดบานไร  

      1.3) วัดถํ้าฮาน  

      1.4) วัดเวฬุวัน 
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     2) กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน ประกอบดวย  

      2.1) วิถีไทพวน  

      2.2) มองเบิ่งนวัตกรรม  

      2.3) คํามิ่งโฮมสเตย 

     3) กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบดวย  

      3.1) นํ้าตกหวยหินขาว  

      3.2) แพบานบางกอกนอย  

     4) กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง ประกอบดวย  

      4.1) ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (นพค. 25) 

สวนมะนาวเกษตรตามอําเภอใจ 

     5) กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน ประกอบดวย  

      5.1) กลุมจักสานไมไผ บานสาวแล หมู 4 ตําบลโพธ์ิตาก  

      5.2) กลุมทอเสื่อกก บานนาฝาก หมู 7 ตําบลโพนทอง  

      5.3) กลุมจักสานกระติบขาว บานกาหม หมู 3 ตําบลโพนทอง  

     6) กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน ประกอบดวย  

      6.1) กลุมขาวฮางงอก บานโพธ์ิตาก หมู 1 ตําบลโพธ์ิตาก  

      6.2) กลุมแจวหนังเค็ม บานโพธ์ิตาก หมู 2 ตําบลโพธ์ิตาก  

      6.3) กลุมไขเค็ม บานโพนทอง หมู 1 ตําบลโพนทอง 

     7) กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ ประกอบดวย  

      7.1) กลุมการเพาะตนออนทานตะวัน บานภูพนังมวง หมู 8 ตําบลดานศรีสุข  

      7.2) กลุมปลูกผักไฮโดรโปนิกส บานโพธ์ิตาก หมู 1 ตําบลโพธ์ิตาก 

     8) กิจกรรมที่ 8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว ประกอบดวย  

      8.1) กลุมเลี้ยงแพะ บานสาวแล หมู 4 ตําบลโพธ์ิตาก  

      8.2) กลุมเลี้ยงโค บานพรเจริญ หมู 9 ตําบลดานศรีสุข  

      8.3) กลุมเลี้ยงแพะเน้ือ บานนํ้าทอน หมู 2 ตําบลดานศรีสุข 

     9) กิจกรรมที่ 9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน ประกอบดวย  

      9.1) สถาบันการเงินตําบลโพนทอง 

     10) กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม ประกอบดวย  

      10.1) กลุมอนุรักษกระบือสวยงาม บานนาฝาก หมู 7 ตําบลโพนทอง 

     11) กิจกรรมที่ 11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย ใน 

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย  

      11.1) หองสมุดมีชีวิตโรงเรียนอาโอยามา 2 ตําบลดานศรีสุข 

     12) กิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน ประกอบดวย  
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      12.1) กลุมทอผาหมี่ขิด  บานโคกบุญสนอง หมู 11 ตําบลโพนทอง 

   ครู กศน. ตําบล หมายถึง บุคลากรในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอโพธ์ิตากจังหวัดหนองคายตําแหนง ครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนที่ทําหนาที่จัดกิจกรรม 

การเรียนรู โดยใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู 

กศน. ตําบล 

   ความเหมาะสมของคูมือ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครู กศน. ตําบลเกี่ยวกับคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานกายภาพ  ดาน

องคประกอบทั่วไป ดานเน้ือหา ดานภาษา ดานกิจกรรมภายในคูมือ ดานความเหมาะสมของคูมือ และดานการ

จัดกิจกรรม ซึ่งไดมาจากแบบสอบถามการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

   ประสิทธิภาพของคูมือ หมายถึง ผลการพัฒนาที่เพิ่มข้ึนจากการเปรียบเทียบคะแนนกอน และหลัง

การใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
      

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสามารถเขียน

เปนกรอบแนวคิด ดังน้ี 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการหาประสิทธิภาพของคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล 

 

คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล 
 

ผลการหาความเหมาะสมคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  

สําหรับครู กศน.ตําบล 

ผลการศึกษา 

การศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการรายงานผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก  

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 
 

 

 

 

 

 


