
 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

   รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษามีวิธีด าเนินการศึกษา ตามล าดับ ดังนี้ 

  1.  ขั้นตอนการศึกษา 
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  3.  เครื่องมือ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ขั้นตอนการศึกษา        
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดการศึกษา เป็น 3 ระยะ คือ     

    ระยะที่ 1   
    ศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2558 ดังนี้ 

1.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 - 2558  

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นต่อสภาพ ปัญหา การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และการหาแนวทางการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพิจารณา
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา การก าหนดกรอบแนวทางบริหารแหล่งเรียนรู้ 
และการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้  
 ระยะที่  2   
    ก าหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2559 
– พฤษภาคม 2559   

2.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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    2.2 ร่างกรอบแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
   2.3 น าเสนอร่างกรอบแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตามภาคผนวก ก) 
    2.4 ปรับแก้ไขกรอบแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อเสนอแนะ    
   ระยะที่ 3    

น าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปด าเนินการในแหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ต่อการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2559– เมษายน 2560 
     3.1 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ด าเนินการตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจก าหนดแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่บุคลากร กศน. อ าเภอศรีราชา พัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดท า จัดหาทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559   
   3.2 ครูและบุคลากรของ กศน.อ าเภอศรีราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าชุดการเรียนรู้
และบันทึกการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : 
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง:สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง 
และแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการสื่อและข้อมูล:ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน  5 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขชุดการเรียนและบันทึกผลการเรียนรู้ประจ า
แหล่งเรียนรู้ จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระหว่างเดือนสิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2559   
    3.3 ครู กศน. และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  ให้กับ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดการเรียนรู้และบันทึกการ
เรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560   
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    3.4 การนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแนวทาง
การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560   
    3.5 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานทั้งระบบ ทั้งจากการนิเทศ ติดตาม การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการบันทึกการเรียนรู้ และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้  3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชายเลนชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง : สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และแหล่งเรียนรู้ด้าน
การบริการสื่อและข้อมูล : ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข เงื่อนไขความส าเร็จในการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ต่อไป  
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560   
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
   ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

     ประชากร ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์ 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ต าบล 
11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน 6 คน รวมจ านวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรายชื่อท าเนียบ   
ภูมิปัญญา กศน. จ านวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน 
      กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 1 คน บรรณารักษ์ 
1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 คน ครู กศน. ต าบล 11 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
6 คน รวมจ านวน 24 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จ านวน 11 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของ Miles and 
Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) รวมทั้งสิ้น 
35 คน 
   ระยะที่ 2 ศึกษาและก าหนดแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จากนั้นน ามายกร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากรอบแนวทางการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ จ านวน 5 คน (รายชื่อตามภาคผนวก ก) 
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   ระยะที่ 3 น าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปด าเนินการ
ในแหล่งเรียนรู้ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

    ประชากร คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 2,558 คน 
      กลุ่มตัวอย่าง  คือนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้การป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง สวน
เกษตรทฤษฎีใหม่ลุงทอง และห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีราชา จ านวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ใน
สาระทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทางของ Miles 
and Huberman (1994) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) 
 
เครื่องมือ การสร้าง และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ มีการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
   วิธีการสร้างและหาคุณภาพแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. ร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้  
   3. น าร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งชุด
การเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (รายชื่อ ภาคผนวก ก) พิจารณา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา (ภาคผนวก ง) 

4. ปรับแก้ไข แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภาคผนวก ค) และชุดการเรียนรู้
ประจ าแหล่งเรียนรู้ (เอกสารประกอบ) ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ ์ 
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 วิธีการสร้างและหาคุณภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
   1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ใน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
    ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ให้ค่าคะแนนดังนี้ 
    ค่าคะแนน   5   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับมากท่ีสุด 
    ค่าคะแนน   4   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการเรยีนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับมาก 
    ค่าคะแนน   3   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับปานกลาง 
    ค่าคะแนน   2   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับน้อย 
    ค่าคะแนน   1   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับน้อยที่สุด  
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1970: 174-175) มี
รายละเอียดดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
   3. น าร่างแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (รายชื่อ 
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยาม เชิงปฏิบัติการ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น  
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.0 (ภาคผนวก ง) 
    4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (Try–Out) กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ กศน. อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ที่เคยเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จ านวน 30 คน  

5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach ผลการ
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วิเคราะห์มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.260 ถึง 0.746 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.85 (ภาคผนวก ง) 

6. จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นฉบับสมบูรณ ์น าไปเก็บข้อมูล 
    

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วางแผนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น 
บุคลากรและภูมิปัญญาที่จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ตามวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม ได้แก่ ความส าคัญ ความเป็นมาของการจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ รายชื่อท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
การพิจารณาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ 4) การน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ การจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ การ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ และการพิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ในด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับแหล่งเรียนรู้ (ภาคผนวก ข) 

2. การเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพ่ือหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จุดเด่น จุดควรพัฒนา ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุมชน ภาคีเครือข่าย และความคิดเห็นที่เป็น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

3. น าแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปด าเนินการ 
ตามแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ และเก็บข้อมูลแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ประจ า
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจากการนิเทศ
ติดตาม   

4. ศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป เพ่ือประมวลผล 

     ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  


