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นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอหนองมว่ง สงักดัส านกังาน
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อประเมนิโครงการพฒันาสถานศกึษาพอเพยีงสู่การเป็น

ศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษาของศูนยก์ารศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองม่วง สังกัดส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุร ีโดยใชร้ปูแบบการประเมนิซปิเป้ียสโมเดล (CIPPIEST.model) 
และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอหนองม่วง สังกัด
ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจงัหวดัลพบุร ีกลุ่มตวัอย่างที่ใช ้    
ในการวิจยัครัง้นี้ เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ได้แก่ ผู้รบัผิดชอบโครงการ.คณะกรรมการ
สถานศึกษา.ครูและบุคลากร.ผู้เรยีนการศึกษาขัน้พื้นฐาน.ผู้เรยีนการศึกษาต่อเนื่อง.ผู้ปกครอง   
ผูร้บับรกิาร.ภาคเีครอืข่าย.โดยการใชต้ารางยามาเน่ที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95.ยอมใหเ้กดิความ
คลาดเคลื่อน.0.05 และเลือกสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345.คน การประเมนิม ี     
2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่1 การประเมนิโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 การประเมนิก่อนเริม่
โครงการ ระยะที ่2 การประเมนิระหว่างการด าเนินโครงการ ระยะที ่3 การประเมนิหลงัการด าเนิน
โครงการ.ขัน้ตอนที่.2.การสร้างแนวทางการพฒันาศูนย์การเรยีนรู้ฯ.เครื่องมอืที่ใช้ม ี8.ฉบบั เป็น
แบบวเิคราะหเ์อกสาร 1.ฉบบั แบบสอบถาม.3.ฉบบั.มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.863-0.953.วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสมัภาษณ์จ านวน.4.ฉบบั ใช้สมัภาษณ์เชิงลึก.     
(in-depth.interview).กบัผู้ให้ข้อมูลหลกั.(key.informant).2.กลุ่ม.กลุ่มแรกคอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของ
โครงการ จ านวน 23 คน เพื่อใหข้อ้มลูในการประเมนิโครงการ และกลุ่มสองเป็นผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
20.คน ในการสรา้งแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูฯ้ ประกอบด้วยผู้บรหิารการศกึษา.ผู้บรหิาร
สถานศึกษา.ศกึษานิเทศก์.ครู.คณะกรรมการสถานศกึษา.และคณาจารย ์วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะหเ์นื้อหา.(content analysis) 
 



ผลการวจิยัพบว่า 
1..การประเมนิโครงการพฒันาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอหนองม่วง สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัลพบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด
ทุกรายการ การประเมนิระยะที่.1.การประเมนิก่อนเริม่โครงการ.ด้านบรบิท.พบว่า.ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการพบว่า.อยู่ในระดบัมากที่สุด.10.รายการ.ระดบัมาก.    
5.รายการ ด้านปจัจยัน าเข้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการ
พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด.7.รายการ.ระดบัมาก.8.รายการ การประเมนิระยะที่.2.การประเมนิ
ระหว่างการด าเนินโครงการ ดา้นกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด.เมื่อพจิารณาใน
แต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกรายการ การประเมนิระยะที่ .3.การประเมนิหลงัการ
ด าเนินโครงการ ดา้นผลผลติ พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการพบว่า 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกรายการ ดา้นผลกระทบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด.เมื่อพจิารณาใน
แต่ละรายการพบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกรายการ ดา้นประสทิธผิล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกรายการ ด้านความยัง่ยนื พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกรายการ 
และดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด.เมื่อพจิารณาในแต่ละรายการพบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกรายการ 

2. แนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา
ของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอหนองม่วง สงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุร ีมดีงันี้ 

2.1.แนวทางการพฒันาศูนย์การเรยีนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนอ งม่วง สังกัด
ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุร ีดา้นบุคลากร พบว่า 
สถานศึกษาควรพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพบุคลากร คอื ผู้บรหิาร ครู ผู้เรยีน และคณะกรรมการ
สถานศกึษา ให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เหน็คุณค่า เกดิศรทัธา สามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงได้อย่างถูกต้อง.โดยผู้บรหิารน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ใน
การบรหิารจดัการสถานศกึษาและการจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทุกมติิ 
ดา้นการจดัการเรยีนรูค้วรส่งเสรมิใหค้รดู าเนินการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ออกแบบสื่อ นวตักรรม 
ส าหรบัจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างถูกต้องและมคีุณภาพ 
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ส่งเสรมิสนับสนุนบุคลากรใหส้ามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ประจ าแหล่งเรยีนรู ้ฐานการ
เรยีนรู ้สรา้งและพฒันาผูเ้รยีนแกนน าใหม้จี านวนเพิม่ขึน้เพื่อให้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้จนสามารถพฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณสมบตัอิยู่อย่างพอเพยีงจ านวนเพิม่ขึน้ในทุกภาคเรยีน.
และด าเนินการสรา้งการรบัรูใ้หก้บับุคลากรอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อใหทุ้กฝ่ายเขา้มามสี่วนร่วม
ในการขบัเคลื่อนขยายผลหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาได้
อย่างถูกต้องและมคีุณภาพ โดยผ่านกลไกการด าเนินงานของศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษาของสถานศกึษาน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2.2.แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองม่วง สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดลพบุรี .ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า สถานศกึษาควรก าหนดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผูร้บัผดิชอบในการปรบัปรุง ดูแล รกัษา การใชอ้าคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ  อย่างเหมาะสม
ด าเนินการพฒันาศูนยร์วมขอ้มลูการขบัเคลื่อนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แหล่งเรยีนรู ้
ฐานการเรยีนรู ้โดยก าหนดให้มแีผนผงัแสดงแหล่งเรยีนเรยีนรู ้ฐานการเรยีนรู ้ทีช่ดัเจน มแีผนการ
จดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้และกจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และมคีุณภาพ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดห้ลากหลายช่องทาง ทัง้นี้ควรส่งเสรมิและ
พฒันาครแูละผูเ้รยีนแกนน าใหส้ามารถเป็นวทิยากรรบัผดิชอบประจ าแหล่งเรยีนรู ้ฐานการเรยีนรู ้ที่
อธบิายความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มกีารประเมนิผลการใชแ้หล่งเรยีนรู ้ฐานการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู้
อยา่งเป็นรปูธรรมและมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้สนบัสนุน ส่งเสรมิ สรา้งการรบัรู ้ใหบุ้คลากร 
ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน .ในการเขา้มาใช้ประโยชน์และมี
ส่วนร่วมดูแลรกัษา พฒันาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์การเรยีนรู้
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพและยัง่ยนื 

2.3.แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองม่วง สังกัด
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุร.ีด้านความสมัพนัธ์
กบัหน่วยงานภายนอก พบว่า สถานศึกษาควรประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต้นสงักดั เพื่อ
รว่มกนัขบัเคลื่อนขยายผลการด าเนินงานของศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา .มกีารบูรณาการความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั 

ค 



ภาคเอกชน ชุมชน และสถานศึกษาอื่น เพื่อให้ และ/หรอื รบัการสนับสนุนในการขบัเคลื่อนหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ.โดยสถานศึกษาควรพฒันา
แหล่งเรยีนรู้ ฐานการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่ง
ศกึษาดูงานให้กบัสถานศกึษาอื่น หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และเป็นแกนน า
หรอืพีเ่ลีย้งในการพฒันาสถานศกึษาอื่นใหเ้ป็นสถานศกึษาพอเพยีงไดอ้ย่างมคีุณภาพ .มกีารพฒันา
และสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้รบับรกิาร ภาคีเครอืข่าย หน่วยงาน
ภายนอก ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า เกิดศรทัธา สามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลการ
ขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา มกีารสรา้งการรบัรูโ้ดย
ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพบั เฟซบุ๊ค ไลน์ ซดี ีฯลฯ ใหก้บัผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยีของสถานศกึษา เพื่อให้เกดิการยอมรบัและความร่วมมอืในการขบัเคลื่อนขยายผล
การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาไปสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธผิล และมี
คุณภาพน าไปสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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