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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สังคมแหงการเรียนรู (leaning society) เปนสังคมแหงโลกปจจุบัน มีปรากฏการณทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนอยางหลากหลายและซับซอนในมิติของสังคมวัฒนธรรมและความเปนโลกาภิวัตนรวมถึงการทํา
ใหเปนสังคมล้ําสมัยใหม (post modernity)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในสังคม    
ในแวดวงสังคมทางการศึกษาใหความสําคัญในการใหทุกคนไดเรียนรูอยางเทาเทียมตามศักยภาพและ
ความสนใจในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต ประเด็นนี้  UNESCO  ใหความสําคัญวา
การจัดการศึกษาตองสําหรับทุกคน  (education for all)   สําหรับสังคมไทยในมิติของการศึกษาแลว
ใหความสําคัญมาก จึงมีกําหนดหลักการ แนวคิดทางการศึกษาดวยการตรากฎหมายวาดวยการศึกษา
โดยเฉพาะมาตลอด 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดระบบการศึกษา (มาตรา 15)  
กําหนดใหมีการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในกรณีการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนดวาเปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 
สื่อหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 5 - 6)     นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติยังไดระบุไววา “ใหสถานศึกษามีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหา
ในชุมชนและสังคม” ตามนัยแหงมาตรานี้ ชี้ใหเห็นวาในอนาคตชุมชนจะตองเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา และบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนของแตละทองถ่ิน หลักสูตรเฉพาะของแตละ
ทองถ่ินก็จะมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของแตละชุมชนมากข้ึนและ
เปนการเปดโอกาสใหทองถ่ินจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความสนใจและความตองการของชุมชน
ตลอดจนเหมาะสมสอดคลองกับสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังเปนหลักสูตรท่ีคนในชุมชน
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงและแกไขดวย  (มาตรา 27 วรรค 2) ท้ังยังกลาวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน ทําเปน  (มาตรา 24 วรรค 3) 
 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยหลักของรัฐท่ีกําหนดแนวคิดและหลักการจัดการศึกษากับท้ังยัง
ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มีการกําหนดนโยบายทางการศึกษารวมถึง
มาตรการในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ (implementation)  แนวทางในการจัดการศึกษาไมวาจะเปน
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ตางก็กําหนดใหมีการดําเนินการอยางมีสวนรวม   
โดยมีหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเปนหนวยใกลชิดในการจัดการศึกษา  สําหรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแลวหนวยงานหลักท่ีดําเนินงานมาอยางตอเนื่องท่ีมักเปนท่ีรับรู
โดยท่ัวไปไดแก หนวยงานท่ีวาดวยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) 
  อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ คือ การจัดใหมีการศึกษา
ตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู   การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ
อยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง 
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มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
พัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวาการศึกษาเปน
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถ 
พ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ โดยมาตรฐานท่ีสําคัญเก่ียวกับ 
การพัฒนาผูเรียนคือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและ
พลโลก  
   นโยบาย สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหการศึกษาตอเนื่องเปนนโยบาย
ตอเนื่องท่ีจําเปนตองดําเนินการในการจัดการศึกษาตอเนื่องใหแกประชาชน ใน 3 ดาน คือพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน อีกท้ังการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   ในฐานะสถานศึกษาท่ีมีบทบาทภารกิจในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาตอเนื่อง    ใหสอดคลองกับความจําเปนและ 
ความสนใจของกลุมเปาหมาย ในหลายปงบประมาณท่ีผานมาไดดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่อง
หลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ในหลาย
หลักสูตร ใหแกประชาชนท่ัวไป ครู กศน. วิทยากรผูสอนวิชาชีพ และกลุมเปาหมายพิเศษ  เชน ผูสูงอายุ  
เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  และภิกษุสามเณร  โดยดําเนินการจัดเองและจัด
รวมกับภาคีเครือขาย  ในรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมการเรียน รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรและสื่อ 
การเรียนรูเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายมาอยางตอเนื่อง     จากการดําเนินงานท่ีผาน
มาสงผลใหสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนท่ีรูจักในภูมิภาคมากข้ึน     จึงมีความตองการ
และมีการขอความรวมมือในการจัดการศึกษาตอเนื่องในหลักสูตรตาง ๆ เปนจํานวนมาก     เพ่ือเสนอ
โอกาสการเรียนรูและใหทางเลือกท่ีหลากหลายแกผูเรียน เพ่ือประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม  และพัฒนาคนไทยใหมีคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ัง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก คือ เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุข   
 ในการดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะใน 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามโครงการจัดการศึกษาตอเนื่องดานวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการมีงานทําหลายหลักสูตร ไดแก  หลักสูตรการประดิษฐบายศรีจากผา  หลักสูตรการประดิษฐพาน
ท่ีใชในพิธแีตงงาน   หลักสูตรการประดิษฐพานพุมจากผาและดอกไมประดิษฐ   หลักสูตรการประดิษฐ-
พานบายศรีสูขวัญ   หลักสูตรแกะสลักเทียน หลักสูตรลายรดน้ํา และหลักสูตรจิตรกรรมไทยประยุกต  
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   ผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อประกอบ 
การเรียนรู ข้ึน  และหนึ่งในหลักสูตรนั้นไดจัดทําสื่อเอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรการประดิษฐ 
พานบายศรีสูขวัญ   เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรูใหแกผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง     และไดทําการสํารวจ 
ความตองการสื่อและประเมินผลการใชเอกสารประกอบการเรียน พบวา ผูเรียนมีความตองการแบบฝก
ปฏิบัติและวีดิทัศนประกอบเพ่ือใชเปนสื่อทบทวนบทเรียน   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ ตามหลักการสรางและพัฒนา 
ชุดการเรียนรูดวยตนเอง สนองเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและสอดรับปรัชญา
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การศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all)   เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรูดวยตนเองและสื่อประกอบการเรียน
ในโอกาสตอไป 
 เพ่ือใหการนําชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพของเอกสารชุดการเรียน มีความจําเปนท่ีจะตองประเมินผลการใชชุดการเรียน
ดังกลาว เพ่ือปรับปรุงและนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและใหเปนเครื่องมือในการจัด 
การเรียนรูในเนื้อหาการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญท่ีมีประสิทธิภาพ  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จึงไดกําหนดจัดใหมีการประเมินผลการใชชุดการเรียนในครั้งนี้   
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตร การประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  
ตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตร
การประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ 

3. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของชุดการเรียนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูเรียนท่ีมี
ตอชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  
 

สมมติฐานการศึกษา 
 
  1.  ชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด  

 2.  คะแนนหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสู
ขวัญสูงกวาคะแนนกอนเรียน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 
 ดานพ้ืนท่ี   
 

   การใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  กับกลุม
ผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ ของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ท่ีจัด ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
  

ดานเนื้อหา  ประกอบดวย   
 

1. เนื้อหาชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ 
ประกอบดวย 7 ตอน คือ  ตอนท่ี 1  ความรูเก่ียวกับบายศรีและการสูขวัญ    ตอนท่ี 2  ความรูเบื้องตน
การประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  ตอนท่ี 3  การประดิษฐพานบายศรีอีสาน  ตอนท่ี 4  การประดิษฐพาน
บายศรียกยอ  ตอนท่ี 5  การประดิษฐพานบายศรีพญานาค   ตอนท่ี 6  การประดิษฐพานบายศรีนกยูง 
และ ตอนท่ี 7  การประกอบอาชีพและการจัดการ    
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2. ความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐ-
พานบายศรีสูขวัญ ประกอบดวยดานกายภาพ  ดานเนื้อหา ดานการประเมินผล และดานสื่อประกอบ 
ชุดการเรียน (วีดิทัศน) 

 
 ดานเวลา  
 

   ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐ-
พานบายศรีสูขวัญ  ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  84  ชั่วโมง   โดยผูเรียนรับชุดการเรียนในวันท่ีสมัคร 
เขาเรียนแลวนําไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง    และเขาพบกลุมเพ่ือทํากิจกรรมฝกปฏิบัติการประดิษฐ 
พานบายศรีสูขวัญ ระหวางวันท่ี 21 – 25 เมษายน  2557   
 

นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 
 คํานิยามศัพทปฏิบัติการท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 
  ชุดการเรียน หมายถึง  สื่อท่ีใชประกอบการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐ-
พานบายศรีสูขวัญ ของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีลักษณะเปนสื่อประสม ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตามคําแนะนําการใชชุดการเรียนแลวพบ
กลุมทํากิจกรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  โดยมีแบบฝกปฏิบัติตามเนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวยเนื้อหา 
7 ตอน ไดแก  ตอนท่ี 1 ความรูเก่ียวกับบายศรีและการสูขวัญ   ตอนท่ี 2 ความรูเบื้องตนการประดิษฐพาน-
บายศรีสูขวัญ  ตอนท่ี 3  การประดิษฐพานบายศรีอีสาน  ตอนท่ี 4  การประดิษฐพานบายศรียกยอ  
ตอนท่ี 5  การประดิษฐพานบายศรีพญานาค    ตอนท่ี 6  การประดิษฐพานบายศรีนกยูง และ ตอนท่ี 7  
การประกอบอาชีพและการจัดการ     
  แบบประเมินตนเอง  หมายถึง แบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน ใชในการทดสอบ
ความรูกอนและหลังการเรียน โดยการใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพาน-
บายศรีสูขวัญ 
  แบบฝกปฏิบัต ิ   หมายถึง  เอกสารแบบฝกปฏิบัติประกอบชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่อง
หลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ ประกอบดวยแบบประเมินตนเองกอนและหลังเรียน  และ
กิจกรรมตามเนื้อหาจํานวน 7 กิจกรรม   เพ่ือทบทวนบทเรียนและประเมินความรูระหวางเรียน   
หลังเรียนจบแตละตอน พรอมเฉลยและแนวทางการใหคะแนนสําหรับผูสอนท่ีนําชุดการเรียนไปใช 
จัดกิจกรรม และผูเรียนท่ีเรยีนรูแบบเรียนรูรายบุคคล หรือเรียนรูแบบการศึกษาทางไกลผานสื่อ  
  ความเหมาะสม  หมายถึง   ความเหมาะสมของชุดการเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูเรียนโดยการใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  
เก่ียวกับกายภาพของชุดการเรียน  เนื้อหาวิชา  วีดิทัศนประกอบชุดการเรียน (DVD)  และการประเมินผล    
  วีดิทัศนประกอบชุดการเรียน   หมายถึง    วีดิทัศนท่ีเปนภาพเคลื่อนไหวแสดงการสาธิต 
การประดิษฐสวนประกอบของพานบายศรีสูขวัญตามเนื้อหาบทเรียน  ท่ีจัดทําข้ึนในรูปแบบแผนดีวีดี 
(DVD) บรรจุในกลองจํานวน 2 แผน  
  เกณฑมาตรฐาน 80/80   หมายถึง เกณฑการหาประสิทธิภาพแบบฝกปฏิบัติชุดการเรียน
การศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ โดยท่ี  
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- 80 ตัวแรก หมายถึง   ผูเรียนตอบแบบฝกปฏิบัติไดรอยละ 80 
- 80 ตัวหลัง หมายถึง   คะแนนเฉลี่ยท่ีผูเรียนท้ังหมดทําไดจากการทําแบบประเมิน 

                          หลังเรียน คิดเปนรอยละ 80 
  ผูเรียน หมายถึง ผูท่ีสมัครเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ 
ของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยการใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตร 
การประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ แลวทํากิจกรรม    
  ความคิดเห็น    หมายถึง    ระดับความคิดเห็นท่ีเปนความรูสึกของผูเรียน และผูเชี่ยวชาญ   
ท่ีมีตอการใชชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ  ในดานกายภาพ  
ดานเนื้อหา  ดานการประเมินผล และดานสื่อประกอบชุดการเรียน (วดีิทัศน) 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

1. ไดชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 

2. ไดทราบผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการเรียน
การศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ 

3. ไดทราบความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรการประดิษฐ
พานบายศรีสูขวัญ 

4. ไดดําเนินการพัฒนาชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับจัด
การศึกษาตอเนื่องของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเนื้อหาการประดิษฐพานบายศรีสูขวัญ 

5. ไดเอกสารชุดการเรียนท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาตอเนื่อง   ท่ีเปนประโยชนสําหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ท่ีจัดการศึกษาตอเนื่องสําหรับประชาชน ไดนําไปใชในการบริการ
การศึกษาตอเนื่องแกประชาชน สรางโอกาสใหประชาชน ผูสนใจไดเรียนรูดวยตนเองสามารถพัฒนาไป 
สูอาชีพท่ีเหมาะสมได  และใชเปนแนวทางในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
 
 


