
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 

 
 รายงานผลการใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู

อําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล และเพื่อหาประสทิธิภาพของคูมือการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูศึกษาไดดําเนินการตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล  

    ข้ันตอนที่ 2 การทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

    ข้ันตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 สามารถอธิบายเปนกรอบแนวคิด และข้ันตอนการศึกษา ไดดังน้ี 
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4.  ดานภาษา 

 
  4.1 สํานวนภาษา 

  4.2 ความถูกตองของการใชภาษา 

  4.3 ความกระชับของการใชภาษา 

  4.4 ความยากงายของการใชภาษา 

 
5.  ดานกิจกรรมในคูมือ   

 
กิจกรรมท่ี 1 แหลงเรียนรูวิถพีุทธ 

กิจกรรมท่ี 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม

พื้นบาน 

กิจกรรมท่ี 3 แหลงเรียนรูการทองเท่ียว

โดยชุมชน 

กิจกรรมท่ี 4 แหลงเรียนรูดาน

การเกษตรพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพ 

จักสานลายทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 6 แหลงเรียนรูดานการ 

แปรรูปอาหารพื้นบาน 

กิจกรรมท่ี 7 แหลงเรียนรูดานเกษตร

ธรรมชาติ 

กิจกรรมท่ี 8 แหลงเรียนรูดาน 

การปศุสัตว  

กิจกรรมท่ี 9 แหลงเรียนรูดานการออม

ชุมชน 

กิจกรรมท่ี 10 แหลงเรียนรูดานอนรุักษ

กระบือสวยงาม 

กิจกรรมท่ี 11 แหลงเรียนรูดาน

หองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและ

หวงใย ในพระราชปูถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี

กิจกรรมท่ี 12 แหลงเรียนรูดานการทอ

ผาฝายพื้นบาน 

 

การทดลองใช 

คูมือการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรบั

ครู กศน. ตําบล 

 

 

ประสทิธิภาพคูมือ 

 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

 จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

 

ความแตกตางของผลการทดสอบกอน และหลังการใชคูมอืฯ ของครู กศน. ตาํบล 

 

 

1.  ด านกายภาพ 

 
  1.1 ขนาดรูปเลม 

  1.2 ขนาดตัวอักษร 

  1.3 จํานวนหนา 

  1.4 จํานวนตอน 

  1.5 ภาพปก 

  1.6 ภาพประกอบ 

  1.7 การจัดหนา 

  1.8 ความสะดวกในการนําไปใช 

  1.9 ความพึงพอใจในการ 

ใชคูมือ 

 
 
2.  ดานองคประกอบทั่วไป 

  2.1 คํานํา  

  2.2 คําแนะนําการใชคูมือ 

  2.3 โครงสรางคูมือ 

  2.4 บรรณานุกรม 

 
 
3.  ดานเน้ือหา 

  3.1 โครงสรางตอน 

  3.2 ความครบถวน 

ของเนื้อหา 

  3.3 ความถูกตองของเนื้อหา 

  3.4 ความยากงายของเนื้อหา 

  3.5 การจัดลําดับเนื้อหา 

  3.6 ความเขาใจงายของเนื้อหา 

  3.7 ปริมาณเนื้อหา 

  3.8 การนําไปใชใน 

ชีวิตประจําวัน 

  3.9 ความทันสมัยของเนื้อหา 

 

 

6. ดานคุณภาพของคูมือ 

6.1 โครงสรางของกิจกรรม 

6.2 รูปแบบกิจกรรมมคีวามสอดคลองกับ

จุดประสงค และเนื้อหา 

6.3 ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม

เหมาะสม 

6.7 กิจกรรมมคีวามเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ 

6.5 ความยากงายของกิจกรรมเหมาะกับ

ผูศึกษา 

6.6 สื่อ และอุปกรณเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

 

7. ความเหมาะสมของคุณภาพคูมือ 

7.1 มีความสมัพนัธกับเนื้อหาในบทเรียน 

7.2 มีเนื้อหา สาระท่ีเปนประโยชน 

7.3 เนื้อหามคีวามทันสมยัและสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน 

7.4 มีความแปลกใหม นาสนใจ 

7.5 สงเสรมิใหเกิดความคิดสรางสรรค 

7.6 สงเสรมิใหเกิดความตระหนักในการ

อนุรักษและหวงแหนแหลงเรียนรูใน

ทองถิ่นผานสื่อท่ีหลากหลาย 

7.7 วิชาการสงเสริมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม 

7.8 มีความสนุกสนาน 

7.9 เนนความสําคัญของแหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น 

7.10 สื่อประกอบกิจกรรมมคีวาม

เหมาะสม 

7.11 สื่อประกอบกิจกรรมมคีวาม

เพียงพอ 

7.12 เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

7.13 ความรูจากกิจกรรมสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

7.14 ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม

ในภาพรวม 

 

 
    

 
จัดทํา รหัสคิวอาร (QR code) 

ความเหมาะสมของคูมือ 
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ขั้นตอนท่ี 1  การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

   สําหรับครู กศน. ตําบล  

 

 1.1 วัตถุประสงค  

  เพื่อพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล  

 

 1.2 เปาหมาย  

  ไดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. 

ตําบลที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

   1. ด านกายภาพ ประกอบดวย 

    1.1 ขนาดรูปเลม 

    1.2 ขนาดตัวอักษร 

    1.3 จํานวนหนา 

    1.4 จํานวนตอน 

    1.5 ภาพปก 

    1.6 ภาพประกอบ 

    1.7 การจัดหนาหนังสือ 

    1.8 ความสะดวกในการนําไปใช     

    1.9 ความพึงพอใจในการใชคูมือ 

   2.  ดานองคประกอบทั่วไป ประกอบดวย 

    2.1 คํานํา 

    2.2 คําช้ีแจงการใชคูมือ 

    2.3 โครงสรางคูมือ 

    2.4 บรรณานุกรม 

   3.  ดานเน้ือหา ประกอบดวย 

    3.1 โครงสรางตอน 

    3.2 ความครบถวนของเน้ือหา 

    3.3 ความถูกตองของเน้ือหา 

    3.4 ความยากงายของเน้ือหา 
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    3.5 การจัดลําดับเน้ือหา 

    3.6 ความเขาใจงายของเน้ือหา 

    3.7 ปริมาณเน้ือหา 

    3.8 การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

    3.9 ความทันสมัยของเน้ือหา 

   4.  ดานภาษา ประกอบดวย 

    4.1 สํานวนภาษา 

    4.2 ความถูกตองของภาษา 

    4.3 ความกระชับของภาษา 

    4.4 ความยากงายของภาษา 

   5.  ดานกิจกรรม ประกอบดวย 

    5.1 กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ 

   5.2 กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน 

   5.3 กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชน 

   5.4 กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง 

   5.5 กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน 

   5.6 กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดานการแปรรปูอาหารพื้นบาน 

   5.7 กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ 

   5.8 กิจกรรมที่ 8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว  

   5.9 กิจกรรมที่ 9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน 

   5.10 กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบอืสวยงาม 

   5.11 กิจกรรมที่ 11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย;ใน 

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

   5.12 กิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน 

 

 1.3 แหลงขอมูล  

  แนวคิด ทฤษฎีจาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความ ตําราทางวิชาการ รวมทั้งขอมูลจาก............

อินเทอรเน็ต และฐานขอมูลออนไลน 
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 1.4 ระยะเวลาดําเนินการ  
 

  การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู 

กศน. ตําบล ผูศึกษาไดใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลา 6 เดือน โดยดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2560 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 1.5 วิธีดําเนินการ 

  การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล ผูศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

   1.5.1 กําหนดลักษณะคูมือดานกายภาพ โดยคูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล;มีลักษณะเปนสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

พัฒนาข้ึนใหมเพื่อใหกลุมเปาหมายผูใชคูมือมีเครื่องมือสําหรับถายทอดความรู ทักษะ ความเขาใจนักศึกษา 

กศน. กิจกรรมการเรียนรูในคูมือสามารถสอดแทรกในเน้ือหาตางๆ ไดหลากหลาย.โดยยึดผลการเรียนรู 

เปนสําคัญ ดังน้ันคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู 

กศน. ตําบล จึงมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี ไดแก 

    1) เนนผูเรียนสําคัญที่สุดในการเรียนรู 

    2) มีความยืดหยุน สามารถปรับใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่

คาดหวังของนักศึกษาได 

    3) เนนกระบวนการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน;เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดทักษะการสื่อสารได

อยางงาย 

    4) เนนประสบการณตรง.และเน้ือหากิจกรรมเปนเหตุการณที่พบเจอบอยครั้งใน...................... 

    5) นักศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามข้ันตอนและกิจกรรมตางๆ..ตามคูจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กําหนด 

   1.5.2;กําหนดกลุมเปาหมายผูใชคูมือ ไดแก ครู กศน. ตําบล  

   1.5.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน กศน. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูในยุคปจจุบัน

สอดคลองกับสาระทักษะการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ 1.2 ที่มุงเนนใหนักศึกษา กศน. มีความเขาใจ

ทักษะและเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรียนรู ซึ่งเปนวิชาบังคับโดยศึกษาโครงสรางของหลักสูตร จุดประสงค 

เน้ือหา กิจกรรมความคิดรวบยอด แลวดําเนินการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู แลวพัฒนาเน้ือหากิจกรรม

วิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระทักษะ

การเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ 1.2 แลววิเคราะห เพื่อกําหนดจุดประสงคในการจัดทําคูมือ 

ชีวิตประจําวัน 
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 1.5.4 วิเคราะหเน้ือหากิจกรรม ผูศึกษาไดวิเคราะหเน้ือหาจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน กศน. เกี่ยวกับ

ความสําคัญของการใชแหลงเรยีนรูในยุคปจจุบนั กับสาระทักษะการเรยีนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ 1.2 จาก

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาจากหนังสือ เอกสาร 

จากเว็บไซต และสื่ออื่นๆ แลวจัดแบงเน้ือหาใหมีความเหมาะสมและมีความสัมพันธกับมาตรฐานและสาระการ

เรียนรู โดย;ไดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด จํานวน;12 กิจกรรม ดังตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสอดคลองของกจิกรรมในคูมอืกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ท่ี ชื่อกิจกรรม 

สาระความรูพ้ืนฐาน 
สาระการ 
เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรูระดับ 

1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ทองถ่ิน 

สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจกัรสานลายทองถ่ิน สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 
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ท่ี ชื่อกิจกรรม 

สาระความรูพ้ืนฐาน 
สาระการ 
เรียนรู 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรูระดับ 

11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการ

ดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

12 แหลงเรียนรูดานการทอผา สาระทักษะ 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรูที่ 1.2* 
ประถม/ม.ตน 

/ม.ปลาย 

* มาตรฐานการเรียนรูที่ 1.2 หมายถึง ผูเรียนมีความเขาใจทักษะและเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรียนรู 

 

   1.5.5 กําหนดรูปแบบการนําเสนอการจัดทําคูมือการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรบัครู กศน. ตําบล มีข้ันตอนของกิจกรรม ดังน้ี  

     1) การนําเขาสูบทเรียน  

     2) การจัดกจิกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 

      2.1) การทดสอบกอนจัดกจิกรรมการเรียนรู 

      2.2) การแบงกลุม  

      2.3) การใหความรู 

      2.4) การศึกษาเรียนรูในฐานการเรียนรู 

      2.5) การศึกษาจากใบความรู 

      2.6) การบันทึกผลการเรียนรูในแบบบันทึกหลังการเรียนรู 

      2.7) การสรุปผลการใหความรู 

      2.8) การทดสอบหลงัรวมกิจกรรม 

    ผูศึกษาไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอโดยยึดหลักใหผูใชคูมือสามารถอานไดงาย และทําความ

เขาใจไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ในกิจกรรมการเรียนรูมีหัวขอยอย ดังน้ี ..... 

     1) ช่ือกิจกรรม ในคูมือใชภาษางาย สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู 

     2) จุดประสงคการจัดกิจกรรม แสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนกับนักศึกษา หรือผูเขารวม

กิจกรรมภายหลังจากเรียนจบในแตละกิจกรรม มีลักษณะเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มุงวัดความรูความ

เขาใจ 

     3) สาระสําคัญ;เปนขอความสรุปความสําคัญของเรื่องแหลงเรียนรูในอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย ที่มีตอสิ่งที่ตองการปลูกฝงใหนักศึกษา หรือผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในพื้นที่

บานเกิดของตนวามีแหลงเรียนรูที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และความเจริญงอกงามของประเพณี

ทองถ่ิน รวมทั้งวัฒนธรรมของถ่ินบานเกิดของตนเอง  

 

ตารางท่ี 3 (ตอ) 
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    4) สื่อการจัดกิจกรรม แสดงถึงวัสดุ อุปกรณ ที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความ

หลากหลายประเภทเหมาะสมกับเน้ือหา และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เชน  

     4.1) วัสดุที่ใชในการดําเนินกิจกรรม เชน กระดาษปรุฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน ......... 

คลิปดํา สีเมจิก สีไม สีเทียน หนังสือการตูนออนไลน และ Smart Phone เปนตน 

     4.2) ใบความรูกิจกรรม 

     4.3) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

     4.4) รถหองสมุดเคลื่อนที่  

     4.5) หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม พจนานุกรม นามานุกรม หรือ..... 

สื่อเรียนรูอื่นๆ 

     4.6) สื่อการเรียนรู แบบรหัสคิวอาร (QR code) 

     4.7) สื่อออนไลน เชน โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป เปนตน 

    5);ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม แสดงใหเห็นถึงเวลาที่ เหมาะสมในการจัดจัดกิจกรรม 

การเรียนรู สวนมากจะใชเวลา 1 วัน โดยใชเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

    6) วิธีการจัดกิจกรรม ผูศึกษาไดออกแบบไว ดังน้ี 

     6.1) กิจกรรมลงทะเบียน ผูเขารวมกิจกรรมจะตองลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมเสมอ 

     6.2) ผูดําเนินกิจกรรม เชน พิธีกรทักทายผูเขารวมกิจกรรม และกลาวถึงเหตุผลความ

เปนมาของการจัดกิจกรรม รวมทั้งแจงวัตถุประสงคของกิจกรรม 

    6.3) พิธีกรนําเขาสูชวงพิธีเปดกิจกรรม โดยผูรับผิดชอบกิจกรรม หรือผูจัดทําโครงการจะ

เปนผูกลาวรายงาน ตอประธานในพิธี ซึ่งอาจจะเปนผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูนําชุมชนที่มีความเหมาะสม

ในการเปนประธานในพิธี 

    6.4) พิธีกรแนะนําทีมงานวิทยากร  และแนะนําประวัติวิทยากรพอสังเขป 

    6.5) วิทยากรนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู ซึง่สามารถดําเนินการได ดังน้ี 

     6.5.1) วิทยากรดําเนินการแบงกลุมเปน 4-5 กลุม โดยการนับ 1-5 ไปจนครบทุกคน 

ใครนับไดเลขใดใหไปอยูในกลุมเดียวกัน 

     6.5.2) วิทยากรแนะนําวิทยากรประจํากลุม 

     6.5.3) วิทยากรจัดใหแตละกลุมน่ังอยางเปนระเบียบ 

    6.6) กําหนดใหแตละกลุมต้ังช่ือกลุม และเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุม 

    6.7) วิทยากรดําเนินการใหผูเขารวมกิจกรรมไดทดสอบกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     6.7.1) ผูเขารวมกิจกรรมทําแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรม จํานวน 20 ขอ โดยสามารถ

แจกเปนเอกสารแบบทดสอบ หรอือาจใหผูเขารวมกิจกรรมทําแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรม ผานรหัสคิวอาร  

(QR code) 

 

 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2619


68 
 
 

    6.8) วิทยากรนําเขาสูชวงกจิกรรมแหลงเรียนรู 

     6.8.1) แนะนําวิทยากรแหลงเรียนรูทีเ่กี่ยวของตามที่ไดเลือกจากคูมือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ซึ่งควรเปนบุคคลสําคัญใน

แหลงเรียนรูน้ัน เชน เจาของแหลงเรียนรู ประธานกลุม วิทยากรประจํากลุม เปนตน 

     6.8.2) วิทยากรบรรยายเน้ือหาที่ เกี่ยวของ โดยใชสื่อประกอบคือ รหัสคิวอาร ; 

(QR code) โดยใหผูเขารวมกิจกรรมใชสมารทโฟนในการสืบคนจากรถหองสมุดเคลื่อนที่ หนังสือ วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม พจนานุกรม นามานุกรม หรือสื่อเรียนรูอื่นๆ สื่อการเรียนรู แบบรหัสคิวอาร  

(QR code) รวมทั้งสื่อออนไลน เชน โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ยูทูป เปนตน 

    6.9) วิทยากรสรุปการบรรยาย 

    6.10) วิทยากรใหแตละกลุมแยกไปศึกษาแหลงเรียนรู โดย 

     6.10.1) วิทยากรใหแตละกลุมแยกไปศึกษาแหลงเรียนรูจากสถานที่จริงโดยมีวิทยากร

ประจํากลุมคอยควบคุมโดยใชเวลา ฐานละ 20 นาที ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 20 นาที ซึ่งฐานการเรียนรูประกอบดวย 

ฐานที่ 1 ประวัติแหลงเรียนรู  ฐานที่ 2 สถานที่นาสนใจภายในแหลงเรียนรู  ฐานที่ 3 บุคคลสําคัญที่นารูภายใน

แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน และฐานที่ 4 กิจกรรมโดดเดนภายในแหลงเรียนรู 

    6.12) วิทยากรเรียกรวมกลุม และประกาศแจกใบความรูโดยสามารถแจกใบความรูใน

รูปแบบเอกสาร หรอืใหผูเขารวมกิจกรรมใชสมารทโฟน สแกนรหัสคิวอาร (QR code) เพื่ออานใบความรูไดอีก

ทางเลือกหน่ึง 

    6.13) วิทยากรประจํากลุมแจกใบความรูใหผูเขารวมกิจกรรมไดอานเพื่อทบทวนความรูที่

ไดรับ 

    6.14) วิทยากรกําหนดใหแตละกลุมระดมความคิดถอดองคความรูจากการเขาฐานการ

เรียนรู และจากการอานใบความรูโดยเขียนสรุปลงในกระดาษปรุฟที่แจกให และคัดเลือกตัวแทนออกมา

นําเสนอ โดยใชเวลานําเสนอ 15 นาที ตอกลุม 

    6.15) วิทยากรประกาศแจกแบบบันทึกหลังการเรียนรู;โดยสามารถแจกแบบบันทึกหลัง 

การเรียนรูในรูปแบบเอกสาร หรือใหผูเขารวมกิจกรรมใช สมารทโฟน;สแกนรหสัคิวอาร;(QR;code);ใหผูเขารวม

กิจกรรมไดทําเพ่ือทบทวนความรูที่ไดรับ 

    6.16) วิทยากรสรุปผลการจัดกิจกรรม 

    6.17) วิทยากรดําเนินการทดสอบหลังรวมกิจกรรม 

     6.17.1) ผูเขารวมกิจกรรมทาํแบบทดสอบเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 ขอ โดยสามารถ

แจกเปนเอกสารแบบทดสอบ หรืออาจใหผูเขารวมกิจกรรมทําแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรม ผานรหัสคิวอาร  

(QR code) 
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    6.18) พิธีกรคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมกลาวขอบคุณวิทยากร 

    6.19) พิธีกรนําเขาสูพิธีมอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมกิจกรรมโดยผูอํานวยการ กศน. อําเภอ 

หรือผูที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ชุมชน 

    6.20) พิธีกรนําเขาสูพิธีปดโดยผูอํานวยการ กศน. อําเภอ หรือผูที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ชมุชน 

    6.21) พิธีกรประกาศเสร็จสิ้นภารกิจและอวยพรใหผูเขารวมกิจกรรมเดินทางกลับบานอยาง

ปลอดภัย 

 ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมตามคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ผูที่นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไดตามความ

เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ชุมชน 

  7) การวัดและประเมินผล เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความรูที่ไดรับ 

รวมทั้งความคิดเห็นที่สะทอนผลการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผลการประเมินจะใชเปนแนวทางใน 

การปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป ซึ่งมีการกําหนดไว ดังน้ี  

   7.1) ประเมินจากแบบทดสอบกอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   7.2) ประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 1.5.5 การเขียนโครงสรางคูมือ 

   เมื่อไดรูปแบบในการนําเสนอแลวผูศึกษาไดดําเนินการเขียนโครงสรางของแตละกิจกรรมตาม

รูปแบบที่วางไว เพื่อเปนกรอบการเขียนเน้ือหา และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรม รวมทั้ง

กําหนดโครงสรางเน้ือหา โดยแบงออกเปน 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

    1) สวนตน ประกอบดวย คํานํา  สารบัญ  และคําช้ีแจงการใชคูมือ 

    2) สวนเน้ือหา ประกอบดวย 

     2.1) กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ 

      2.1.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.1.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.2) กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน 

      2.2.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.2.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.3) กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติทองถ่ิน 

      2.3.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.3.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.4) กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง 

      2.4.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.4.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 
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     2.5) กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน 

      2.5.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.5.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.6) กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน 

      2.6.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.6.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.7) กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ 

      2.7.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.7.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.8) กิจกรรมที่ 8 แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว  

      2.8.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.8.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.9) กิจกรรมที่ 9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน 

      2.9.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.9.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.10) กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม 

      2.10.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.10.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.11) กิจกรรมที่ 11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย  

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      2.11.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.11.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

     2.12) กิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน 

      2.12.1) แบบบันทึกหลังการเรียนรูกิจกรรม 

      2.12.2) แบบทดสอบกอน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมเฉลย 

    3) สวนทาย ประกอบดวย  

     3.1) บรรณานุกรม 

     3.2) ภาคผนวก 

      3.2.1) ใบความรู 

      3.2.2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
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   1.5.6 เครื่องมือวัดผลประเมินผล ไดแกแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และแบบประเมินความพึงพอใจ ดําเนินการ ดังน้ี 

    1) การตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาโดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 

of item objective consistency) ของ 

     1.1) แบบทดสอบกอนและหลงัเขารวมการจดักิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย โดยใชทดสอบนักศึกษา กศน. เขารวมกิจกรรม 

     1.2) แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม  

 โดยใชผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เมื่อใหผูเช่ียวชาญประเมินแลวนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมารวมกัน

แลวหาคาเฉลี่ย สําหรับการวิเคราะหหาคา IOC กําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

               +1    เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

                0    เมื่อไมแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

          -1     เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชไมได 
 

   จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

 

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

 คา IOC;;ตองมีคามากกวา;0.50 (ศิริชัย;กาญจนวาสี,;25421;;;อางถึงในวิลาวัลยมาคุม,;2549)  

ถือวาใชได ซึ่งผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ที่เปนผูตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาโดยใชวิธีการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of item objective consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลที่ใชทดสอบนักศึกษา กศน. 

เขารวมกิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม ไดแก   
 

1.2.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 
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1.2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

1.2.5) นายสมัย  แสงใส  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

 

  2) ผลการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of…. 

item objective consistency) จากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ไดผลการวิเคราะหขอมูล 

ตามลําดับดังน้ี 

   2.1) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective…….. 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล;ที่ใชทดสอบครู กศน.;ตําบล ใชคูมือ;อยูระหวาง..............................  

มากกวา 0.50 ถือวาใชได 

   2.2) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective…….. 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคายโดยใชทดสอบนักศึกษา กศน. เขารวมกิจกรรม;ทั้ง 12 กิจกรรม ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

    2.2.1) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิง 

;consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถีพุทธ อยูระหวาง .60 - 1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 ถือวาใชได  

    2.2.2) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 

ถือวาใชได 

 

 

เน้ือหา;(Index;of;Item objective 

.60 - 1.00  มีคา 
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    2.2.3);ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of item objective… 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชน อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 

ถือวาใชได 

    2.2.4) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of item objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดานการเกษตรพอเพียง อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 

ถือวาใชได 

    2.2.5) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 

0.50 ถือวาใชได 

    2.2.6) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน;อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคา............ 

0.50 ถือวาใชได 

    2.2.7) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 

ถือวาใชได 

    2.2.8) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective…… 

Consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 8;แหลงเรียนรูดานการปศุสัตว;อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา;0.50  

ถือวาใชได 

    2.2.9) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index;of;item;objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 9 แหลงเรียนรูดานการออมชุมชน อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50  

ถือวาใชได 

    2.2.10) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of item objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 

0.50 ถือวาใชได 

มากกวา 
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    2.2.11) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of item objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 11 แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชี วิตในโครงการดวยรักและหวงใยใน 

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 

ถือวาใชได 

    2.2.12) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of item objective 

consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 

0.50 ถือวาใชได 

    2.2.13) ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective… 

Consistency) ของแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 

0.50 ถือวาใชได 

 3) การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ซึ่งบุญชม ศรีสะอาด (2556) กลาววาความ

ยากของแบบทดสอบ (Difficulty : p) หมายถึง สัดสวนของจํานวนผูที่ทําแบบทดสอบขอน้ันถูกกับจํานวนคน

ทั้งหมดมีคาต้ังแต .00 ถึง 1.00 ถาคาความยากของตัวถูกมีคาสูง แสดงวาแบบทดสอบงาย หรือมีคนทําถูกมาก;

ถาคาความยากของตัวถูกมีคาตํ่า แสดงวาแบบทดสอบยาก หรือมีคนทําถูกนอย และคาความยากที่ดีสําหรับขอ

ถูกตองมีคาอยูระหวาง .20;ถึง;.80 สวนคาอํานาจจําแนก (Discrimination;=;r) สําหรับคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ (Discrimination = r) หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบในการจาํแนกเด็กออกเปนกลุมเกง

และกลุมออน หรือกลุมสูงและกลุมตํ่า คาอํานาจจําแนก (r) มีคาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต -1.00 ถึง 1.00  ถา

คาอํานาจจําแนกสูง แสดงวาแบบทดสอบมีอํานาจจําแนกสูง ถาคาอํานาจจําแนกตํ่า หรือเปนศูนย แสดงวา

แบบทดสอบไมมีอํานาจจําแนก และคาอํานาจจําแนกที่ดีของขอถูกจะมีคาอยูระหวาง .20 ถึง 1.00 (บุญชม  

ศรีสะอาด. 2556) ดังน้ันผูศึกษาดําเนินการ ดังน้ี  

  3.1) ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล โดยการหาคาความยาก 

(Difficulty : p) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบ จํานวน 12 ชุด ดังน้ี 

   3.1.1) ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบมาทดลองใชกับผูเรียนกลุมอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับ

กลุมตัวอยางโดยเลือกใชนักศึกษาจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ  

จํานวน 30 คน จากน้ันนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS;version;Statistics;17.0) 

คํานวณหาคาความยาก (Difficulty: p) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) 
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   3.1.2) วิเคราะหหาคาความยาก;(Difficulty;:;p) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  .................. 

Statistics;17.0) โดยใชสูตร 

     สูตรการหาคาความยาก (p) 

         
     โดยที่  p = คาความยากของแบบทดสอบ  

       n = จํานวนคนตอบแบบทดสอบถูก  

       N = จํานวนคนสอบทั้งหมด  
 

 ไดผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

    (1) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวม

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายโดยใชทดสอบนักศึกษา กศน. เขา

รวมกิจกรรม ทั้ง 12 กิจกรรม ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

     (1.1) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 1 แหลงเรียนรูวิถี

พุทธ มีคาอยูระหวาง .53 ถึง .83 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.2) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 2 แหลงเรียนรูเชิง

วัฒนธรรมพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .56 ถึง .90 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.3) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 3 แหลงเรียนรูการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน มีคาอยูระหวาง .56 ถึง .83 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.4) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย;กิจกรรมที่ 4 แหลงเรียนรูดาน

การเกษตรพอเพียง มีคาอยูระหวาง .63 ถึง .90 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.5) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 5 แหลงเรียนรูดาน

อาชีพจักสานลายทองถ่ิน มีคาอยูระหวาง .53 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.6) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 6 แหลงเรียนรูดาน

การแปรรูปอาหารพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .53 ถึง .73 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

 

(SPSS version; 
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     (1.7) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 7 แหลงเรียนรูดาน

เกษตรธรรมชาติ มีคาอยูระหวาง .53 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.8) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 8 แหลงเรียนรูดาน 

การปศุสัตว มีคาอยูระหวาง .60 ถึง .86 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.9) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 9 แหลงเรียนรูดาน

การออมชุมชน มีคาอยูระหวาง .63 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.10) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 10 แหลงเรียนรูดาน

อนุรักษกระบือสวยงาม มีคาอยูระหวาง .53 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.11) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 11 แหลงเรียนรูดาน

หองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีมีคาอยูระหวาง .53 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

     (1.12) ผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขา

รวมการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 12 แหลงเรียนรูดาน

การทอผาฝายพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .50 ถึง .80 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได 

  3.1.3) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(SPSS;version;Statistics;17.0) โดยใชสูตร 

 

    r  =  PH - PL 

  เมื่อ  

    PH  =  

 

    

    PL  =  

  

   โดยที ่

    PH  คือ  สัดสวนของคะแนนของกลุมคะแนนสงู 

    PL  คือ  สัดสวนของคะแนนของกลุมคะแนนออน 

จํานวนผูตอบถูกในกลุม 

จํานวนผูตอบถูกในกลุมสงู 

จํานวนผูตอบถูกในกลุม 

จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
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ไดผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

    (1) ผลการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร;(SPSS;version;Statistics;17.0) 

คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคายโดยใชทดสอบนักศึกษา กศน. เขารวมกิจกรรม;ทั้ง 12 

กิจกรรม ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

     (1.1) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 1 แหลง

เรียนรูวิถีพุทธ มีคาอยูระหวาง .33 ถึง .73 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่สามารถเลือกใชเปน

แบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.2) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 2 แหลง

เรียนรูเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .40 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่

สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.3) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 3 แหลง

เรียนรูการทองเที่ยวโดยชุมชน มีคาอยูระหวาง .33 ถึง .93 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่

สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.4) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 4 แหลง

เรียนรูดานการเกษตรพอเพียง มีคาอยูระหวาง .40 ถึง .73 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่

สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.5) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 5 แหลง

เรียนรูดานอาชีพจักสานลายทองถ่ิน มีคาอยูระหวาง .27 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก

ที่สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.6) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 6 แหลง

เรียนรูดานการแปรรูปอาหารพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .40 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกที่สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.7) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 7 แหลง



78 
 
เรียนรูดานเกษตรธรรมชาติ มีคาอยูระหวาง .33 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่

สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.8) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 8 แหลง

เรียนรูดานการปศุสัตว มีคาอยูระหวาง .33 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่สามารถ

เลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.9) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 9 แหลง

เรียนรูดานการออมชุมชน มีคาอยูระหวาง .20 ถึง .73 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่สามารถ

เลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.10) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 10 

แหลงเรียนรูดานอนุรักษกระบือสวยงาม มีคาอยูระหวาง .60 ถึง .93 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกที่สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.11) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 11 

แหลงเรียนรูดานหองสมุดมีชีวิตในโครงการดวยรักและหวงใย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีคาอยูระหวาง .47 ถึง .73 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่สามารถ

เลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

     (1.12) ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน

และหลังเขารวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 12 

แหลงเรียนรูดานการทอผาฝายพื้นบาน มีคาอยูระหวาง .40 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกที่สามารถเลือกใชเปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

   1.5.7 จัดทําคูมือฉบับทดลอง แลวนําคูมือไปใหครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ทดลองใชจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา กศน. และนํา

กลับมาปรับปรุงจนเปนที่พอใจเห็นวาเหมาะสมทีจ่ะใชเปนคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับนักศึกษา กศน. และจัดทําคูมือฉบับสมบูรณ ตอไป 

  1.5.8 จัดทําคูมือฉบับสมบูรณ  

  1.5.9 การเผยแพรคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล โดยประชาสัมพันธไปยังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ หองสมุดประชาชนจังหวัด และหองสมุดประชาชนอําเภอ รวมทั้งสวนราชการตางๆ และชองทาง

ออนไลนที่หลากหลาย 
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  1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ไดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

 2.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อหาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล  

 

 2.2 เปาหมาย 

  คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน.

ตําบล มีความเหมาะสมในดาน ตอไปน้ี  

   1) ด านกายภาพ 

   2) ดานองคประกอบทั่วไป 

   3) ดานเน้ือหา 

   4) ดานภาษา 

   5) ดานกิจกรรมภายในคูมือ 

   6) ดานคุณภาพของคูมือ 

   7) ดานความเหมาะสมของคุณภาพคูมือ 

 

 2.3 แหลงขอมูล  

  2.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน.ตําบล เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและจัดทําคูมือ

ฉบับสมบูรณ จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย จํานวน 

30 คน 

 

 2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 

   ระหวางวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ 2561 
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 2.5 วิธีดําเนินการ 

  2.5.1 นําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู 

กศน. ตําบล ฉบับรางไปใหครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย จํานวน 30 คนทดลองใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในระหวางวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 

กุมภาพันธ 2561 เพื่อใชเปนสารสนเทศในการหาคุณภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู

อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

  2.5.2;หาความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล โดย 

   1) สรางแบบสอบถาม โดยจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางคูมือจากหนังสือ ตํารา 

บทความ ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งเว็บไซต จากน้ันจึงสรางแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) แบบลิเคิรท และไดกําหนดความเหมาะสมของขอคําถามไว 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม  

ศรีสะอาด. 2556) 

              ระดับ 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยระดับมากทีสุ่ด 

    ระดับ 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยระดับมาก 

    ระดับ 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยระดับปานกลาง 

    ระดับ 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยระดับนอย 

    ระดับ 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยระดับนอยที่สุด 

   2) ออกแบบโครงสรางแบบสอบถาม มีจํานวน 3 ตอน ดังน้ี 

    2.1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    2.2) ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรบัครู กศน. ตําบล ดาน 

     2.2.1) ด านกายภาพ 

     2.2.2) ดานองคประกอบทั่วไป 

     2.2.3) ดานเน้ือหา 

     2.2.4) ดานภาษา 

     2.2.5) ดานกิจกรรมภายในคูมือ 

     2.2.6) ดานคุณภาพของคูมือ 

     2.2.7) ดานความเหมาะสมของคุณภาพคูมือ 

    2.3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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  3) การวิเคราะหขอมูล กําหนดใหใชคอมพิวเตอรเพื่อหาคาสถิติตางๆ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน  

3 ตอน ดังน้ี 

   3.1) การวิเคราะหขอมูลตอนที่;1;ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

และหาคารอยละ 

   3.2) การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

   3.3) วิเคราะหขอมลูตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ดวยการแจกแจงความถ่ี พรอมอธิบายเชิง

พรรณนา 

   4) นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อ

หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index;of;Item;Objective;Consistency) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

ประกอบดวย 

 4.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

4.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

4.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

4.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

4.5) นายสมัย  แสงใส  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 
 

   นําผลการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทานมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชผูเช่ียวชาญ  

จํานวน 5 คน เมื่อใหผูเช่ียวชาญประเมินแลวนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย สําหรับ 

การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง กําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี   
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     +1   เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

     0     เมื่อไมแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

     -1    เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชไมได 
 
   จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
   จากน้ันผูศึกษาไดนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

SPSS;version Statistics;17.0) ในการวิเคราะห ไดคาดัชนี อยูระหวาง .60 - 1.00   

  5) นําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่นจากการใชสูตร ดังน้ี 

    α = 










 ∑−− 2

ts

2
is

1
1n

n  

   เมื่อ  

    α   คือ  คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

    n     คือ  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

         2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบสอบถามรายขอ 

    2
tS    คือ  ความแปรปรวนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 
    จากน้ันนําไปทดลองใชกับครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม;จากน้ันนํามา

วิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ;(SPSS;version;Statistics;17.0) ;คํานวณหาคาความเ ช่ือมั่น 

(Reliability) ไดคาเทากับ .96 สอดคลองกับแนวคิดของเกียรติสุดา ศรีสุข (2552) กลาววาความเช่ือมั่น คือ 

การที่เครื่องมือวัดไดผลคงที่แนนอน;เมื่อมีการวัดซ้ําอีกน่ันคือ;จะใชเครื่องมือน้ันๆ;วัดสิ่งเดิมกี่ครั้งก็ไดผล

เหมือนเดิมหรือใกลเคียงของเดิม และคาความเช่ือมั่นควรมีคาระหวาง;0.71 – 1.00 จึงจะถือวาแบบสอบถาม

น้ันมคีวามเช่ือมั่นสูง และสามารถนําไปใชได  
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  6) นําแบบสอบถามไปปรับปรงุใหสมบรูณตามขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรบัปรุงใหสมบูรณ 

กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

  7) นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอทาบอ จงัหวัดหนองคาย เพื่อรวบรวมขอมูล ตอไป 

 

 2.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ไดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล 

 

 2.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล  

 

 2.2 เปาหมาย 

  คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรบัครู กศน.

ตําบล มีประสิทธิภาพเหมาะแกการเปนสื่อในการใชจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู กศน. ตําบล และผูทีส่นใจ 

 

 2.3 แหลงขอมูล  

  2.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการหาประสิทธิภาพคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล;ไดแก  

   1) ครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย จํานวน 7 คน แตเน่ืองจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก 

จังหวัดหนองคาย มีครู กศน. ตําบล และครูศูนยการเรียนชุมชนทั้งหมด จํานวน 7 คน ดังน้ันผูศึกษาจึงใช

ประชากรเปนกลุมผูใหขอมูล ไดกลุมผูใหขอมูล จํานวน 7 คน 

   2) นักศึกษา กศน. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคาย ในปการศึกษา 2561 จํานวน 650 คน ดังน้ันผูศึกษาจึงกําหนดใหกลุมประชากร คือ นักศึกษา กศน. 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย ในปการศึกษา 2561 

จํานวน 650 คน จากน้ันกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเครซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 242 คน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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 2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 

   ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 

 

 2.5 วิธีดําเนินการ 

   2.5.1 นําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับ

ครู กศน. ตําบล ฉบับสมบูรณไปใหครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 7 คน ทดลองใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

ถึง 29 มิถุนายน 2561 

   2.5.2;หาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล โดย 

    1) สรางแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ขอ โดยใชทดสอบครู กศน. 

ตําบล หลังนําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. 

ตําบลไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู ระหวางวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 

    2) นําแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาโดยใชวิธีการหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency);โดยใชผูเช่ียวชาญ จํานวน 5;คน เมื่อใหผูเช่ียวชาญ

ประเมินแลวนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย สําหรับการวิเคราะหหาคา IOC และมีเกณฑ

ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  

 

               +1    เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

                0    เมื่อไมแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชได 

          -1     เมื่อแนใจวาเปนเน้ือหาที่ใชไมได 
 

   จากน้ันใชสูตร  

    
N

R
IOC

∑=  

   เมื่อ 

    IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

    ΣR   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

    N      คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

. 
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 คา IOC;ตองมีคามากกวา;0.50;(ศิริชัย;กาญจนวาสี,;25421;;;อางถึงในวิลาวัลยมาคุม,;2549)  

ถือวาใชได ซึ่งผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ที่เปนผูตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาโดยใชวิธีการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index;of;item;objective;consistency) ของแบบทดสอบกอนและหลังการใชคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลที่ใชทดสอบครู 

กศน. ตําบล ไดแก   
 

2.1) ดร. สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบาน

หนองกงุวิทยาคาร จงัหวัดขอนแกน 

(ผูเช่ียวชาญดานวิจัยและประเมินผล) 

2.2) ดร.ภูวดล จุลสุคนธ อาจารยสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา

ภาควิชาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.3) ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ 

 

อาจารยภาควิชาสารสนเทศศาสตร 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.4) ดร. สัจจา  ฝายคําตา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ เขต 2 

(ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา) 

2.5) นายสมัย  แสงใส  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี 

(ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารสถานศึกษา) 

 

    ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา  

ของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบลที่ใชทดสอบครู กศน. ตําบล อยูระหวาง .60 - 1.00 มีคามากกวา 0.50 ถือ

วาใชได  

  3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลง

เรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ซึ่งบุญชม ศรีสะอาด (2556) กลาววาความ

ยากของแบบทดสอบ (Difficulty : p) หมายถึง สัดสวนของจํานวนผูที่ทําแบบทดสอบขอน้ันถูกกับจํานวนคน

ทั้งหมดมีคาต้ังแต .00 ถึง 1.00 ถาคาความยากของตัวถูกมีคาสูง แสดงวาแบบทดสอบงาย หรือมีคนทําถูกมาก 

ถาคาความยากของตัวถูกมีคาตํ่า แสดงวาแบบทดสอบยาก หรือมีคนทําถูกนอย และคาความยากที่ดีสําหรับขอ

ถูกตองมีคาอยูระหวาง .20;ถึง .80 สวนคาอํานาจจําแนก (Discrimination;=;r) สําหรับคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ (Discrimination = r) หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบในการจาํแนกเด็กออกเปนกลุมเกง

(Index;of;Item;Objective; Consistency) 
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และกลุมออน หรือกลุมสูงและกลุมตํ่า คาอํานาจจําแนก (r) มีคาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต -1.00 ถึง 1.00 ถาคา

อํานาจจําแนกสูง แสดงวาแบบทดสอบมีอํานาจจําแนกสูง ถาคาอํานาจจําแนกตํ่า หรือเปนศูนย แสดงวา

แบบทดสอบไมมีอํานาจจําแนก และคาอํานาจจําแนกที่ดีของขอถูกจะมีคาอยูระหวาง .20 ถึง 1.00 (บุญชม  

ศรีสะอาด. 2556) ดังน้ันผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล โดยการหาคา 

ความยาก (Difficulty: p) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination = r) โดยใชสูตรการหาคาความยาก (p) 

ดังน้ี 

         
     โดยที่  p = คาความยากของแบบทดสอบ 

       n = จํานวนคนตอบแบบทดสอบถูก  

       N = จํานวนคนสอบทั้งหมด  

 

   จากน้ันดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร;(SPSS;version…………………….. 

ไดผลการวิเคราะหคาความยาก (Difficulty;:;p) ของแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ที่ใชทดสอบครู กศน. ตําบล  

ใชคูมือ มีคาอยูระหวาง .60 ถึง .86 ถือวาเปนแบบทดสอบอยูในเกณฑใชได สําหรับการหาคาอํานาจจําแนก 

(Discrimination = r) ใชสูตร 

 

    r  =  PH - PL 

  เมื่อ  

    PH  =  

 

    

    PL  =  

  โดยที ่

    PH  คือ  สัดสวนของคะแนนของกลุมคะแนนสงู 

    PL  คือ  สัดสวนของคะแนนของกลุมคะแนนออน 

 

     และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS;version 

17.0) ไดผลการวิเคราะหอํานาจจําแนก (Discrimination = r) ของแบบทดสอบกอน และหลังใชคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ที่ใชทดสอบ 

 

จํานวนผูตอบถูกในกลุม 

จํานวนผูตอบถูกในกลุมสงู 

จํานวนผูตอบถูกในกลุม 

จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 

Statistics17.0) 

Statistics; 
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ครูกศน. ตําบล มีคาอยูระหวาง .33 ถึง .80 แสดงวาเปนแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกที่สามารถเลือกใช

เปนแบบทดสอบไดตามเกณฑ 

   4) จัดทําแบบทดสอบกอนและหลังใชคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ฉบับสมบูรณ 

  2.5.3 นําแบบทดสอบคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัด

หนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ฉบับสมบูรณไปใชทดสอบครู กศน. ตําบล ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย กอนและหลังใชคูมือ เพื่อหาประสิทธิภาพของคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล;โดย

เปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนนกอน และหลังใชคูมือ 

  2.5.4;นําแบบทดสอบรายกิจกรรมในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอ 

โพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับครู กศน. ตําบล ไปใชทดสอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย;เพื่อทราบผลการ

เปรียบเทียบการเรียนรูในเชิงผลสัมฤทธ์ิที่เปนขอเท็จจริงเชิงประจักษ โดยเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนน

กอน และหลังการเขารวมกิจกรรม;โดยนําผลมาเปรียบเทียบวิเคราะหดวยสถิติ;t- test จากโปรแกรม

คอมพิวเตอร (SPSS;version Statistics;17.0) 

 

 2.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ไดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูอําเภอโพธ์ิตาก;จังหวัดหนองคาย สําหรับ 

ครู กศน. ตําบล ที่มีประสิทธิภาพ 
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