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บทคัดยอ  

           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด และเพ่ือประเมินความพึง

พอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสถานีการเรียนรูนอก

หองสมุดเปรียบเสมือนหองสมุดมีชีวิต มีการพัฒนาแหลงเรียนรูออกเปน 5 โรง ไดแก โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย โรง

อาหารและโรงพยาบาล โรงแกสชีวภาพ โรงจัดการนํ้า และทุกโรงรวมเปนแหลงความรูเปนโรงเรียน เพื่อเปนแหลง

การเรียนรูใหมใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป โดยการถายทอดองคความรู 1 ครัวเรือน 5 โรง

ใหกับชุมชนและประชาชนทั่วไปไดนําไปประยุกตใชในครัวเรือนของตนเอง มีการเชื่อมโยงองคความรูทั้ง 5 โรงเขา

กับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผาน QR Code ผลการวิจัยพบวาดานองคความรูท่ีไดรับจากสถานีการเรียนรู

นอกหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.10) และดานความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดโดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด  ( �̅�𝑥 = 4.61) 

 

คําสําคัญ: สถานีการเรียนรูนอกหองสมุด, หองสมุดมีชีวิต, 1 ครัวเรียน 5 โรง, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT  

 This research aims to develop a learning station outside the library, and to assess 

the satisfaction with the learning station outside the library of the Office of Academic Resources, 

Prince of Songkla University. The learning station outside the library is a pant of living library. 

Learning resources have been developed into 5 plants, including solar power plant. canteens and 

hospitals biogas plant, water treatment plant and all plants are gathered as a source of knowledge 

as a school. To be a new learning resource for students, students, staff and the general public, 

knowledge transfer of 1 household, 5 plants was prepared for community and the general public 



to apply them in their own households. The leaning knowledge from all 5 plants was linked to the 

library's information resources through QR Code. The results from the learner’s evaluation joined 

station outside the library overall was at a high level ( �̅�𝑥 = 4 . 1 0 ) .  Overall satisfaction towards 

learning stations outside the library was at the highest level ( �̅�𝑥 = 4.61). 

 

Keyword: Learning station outside the library, Living Library, 1 Household 5 Plants, Living Library 

 

บทนํา  
 ปจจุบันหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2564)  ไดรับความนิยมจาก

ประชาชนท่ัวไปเปนอยางมากเน่ืองจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนนโยบาย

ของภาครัฐก็สนับสนุนใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับครัวเรือนของตนเอง มีการ

พึ่งพาตัวเองมากขึ้น มีการผลิตและใชเองในครัวเรียน ชวยลดคาใชจายในครัวเรือนไดมากขึ้น เพื่อปรับตัวใหเขากับ

ยุคของเปลี่ยนแปลงวิถีการใชชีวิตแบบเดิมเขาสูการเรียนรูการใชชีวิตแบบวิถีใหม (New Normal) (กรมสุขภาพจิต, 

2564) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลกระทบไปทั่วโลก หางสรรพสินคา รานคา 

ตลอดจนตลาดนัดในชุมชนตองปดตัวลง ประชาชนตองอยูและทํางานจากที่บานของตนเองเพื่อความปลอดภาย 

สงผลกระทบกับความเปนอยูทั้งรายไดและอาหารการกินที่ปลอดภัย ดังนั้นครัวเรือนที่นอมนําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยูกอนแลวจะไมไดรับผลกระทบจาก สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 มากนัก

เพราะสามารถผลิต สรางรายได และพ่ึงพาตัวเองไดอยูแลว 

 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ

ใหบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน การทําวิจัย และเปนอุทยานแหงการเรียนรูตลอดชวิีต

ของมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาสถานีการเรียนรู นอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ 

ประกอบดวยพื้นที่ 2 สวน คือ พื้นที่ดานหลังอาคาร 16 ฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู มีพื้นที่ประมาณ 

2,632 ตารางเมตร และพื้นที่บริเวณระหวางอาคารสํานักวิทยบริการและอาคารหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ มี

วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัว ที่ปลูกเอง รับประทานเอง และแบงปนกันได  พืช

สมุนไพรท่ีปลูกมีประมาณ  50  ชนิด ประกอบดวยพืชกินใบ กินผล กินหัว เชน ขาว ผักไชยา ออมแซบ มันญี่ปุน มัน

มือเสือ พริก มะเขือ ผักน้ํา กะเพราแดง  มัลเบอรี่ ฟาทะลายโจร ชะพลู ตะไคร มะมวง พืชไมเลื้อย เชน ตําลึง ถ่ัวพู 

บวบ ถ่ัวฝกยาว ฟกขาว เสาวรส อัญชัน ยานาง กลอย และยังมีพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ เชน วานหางจระเข กะพอ เปนตน 

มีการจัดทําคางดวยไมไผสําหรับไมเลื้อย 

 สํานักวิทยบริการไดจัดทําฐานขอมูลการแบงปนพันธุพืช/ผักสวนครัว เครือขายสํานักวิทยบริการ 

เพื่อบันทึกขอมูลการแบงปนพันธุพืชตาง ๆ และจัดทํา QR Code ขอมูลสมุนไพรเพื่อใหผูสนใจสมุนไพรและพืชแต

ละชนิดได scan QR Code เพื่อเรียนรูสมุนไพรในเรื่องตาง ๆ เชน ชื่อสมุนไพร ลักษณะของพืช สรรพคุณ และ

ประโยชน พรอมจัดทํา link ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศสมุนไพรชนิดตาง ๆ ที่มีในหอสมุดฯ อีกดวย ปจจุบันมี

บุคลากรมหาวิทยาลัยและผูสนใจท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหความสนใจเขาเยี่ยมและรับผลผลิตเฉลี่ยวัน

ละ 10 คน มีผลผลิตที่ไดรับความนิยม เชน ผักไชยา ผักบุง ถั่วงอก ปุย พริกขี้หนู มะละกอ พริกไทย กระเพรา 

โหระพา กลวยหิน เปนตน 



 สถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ มีการจัดฐานการเรียนรู 5 ฐาน ตามแนวคิด

ของ ผศ.ดร.สมพร ชวยอารีย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ไดใหแนวคิด 1 ครัวเรือน 5 โรง ไดแก ฐานการเรียนรู

โรงอาหาร/สมุนไพร/นํ้าหมักชีวภาพ/การทําปุยหมักไมกลับกอง/โรงถานบํารุงดิน/โรงถานและนํ้าสมควันไม/การ

เพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ  ฐานโรงไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย  ฐานโรงแกสชีวภาพ  ฐานโรงจัดการนํ้า ธนาคารนํ้า

ใตดินระบบปด การบริหารจัดการน้ําฝน การเรียนโรงแจกจายพันธุไม โดยรวบรวมองคความรูในฐานการเรียนรูท้ัง 5 

ฐานเปนโรงเรียนและรวบรวมพันธุไมไวท่ีเว็บไซต https://secret.oas.psu.ac.th/plant/ เปนแหลงแจกจายพันธุไม

ใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน อีกทั้งมีการ

แลกเปลี่ยนพันธุไมจากจังหวดัตาง ๆ เชนกัน จากความเปนมาและความสําคัญสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดจึงได

พัฒนาแหลงเรียนรูที่มีชีวิตเพื ่อการเขาถึง และพัฒนาองคความรู ใหกับชุมชนโดยดําเนินการตามนโยบายของ

หนวยงานที่มุงเนนใหครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองไดจากแนวคิด 1 ครัวเรือน 5 โรง คือ โรงไฟฟา โรงอาหาร โรง

น้ํา โรงแกสชีวภาพ และ รวบรวมองคความรูเปนโรงเรียน ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 2. เพื ่อประเมินความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรู นอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 1. วางแผน 

  1.1. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการทําโครงการ  

  1.2. เขียนแผนผังการจัดทําโครงการ 

  1.3. นําเสนอโครงการ 

 2. ลงมือปฏิบัติ 

  2.1 จัดวางผูรับผิดชอบโครงการ จัดวางกําลังคนในการชวยกันปฏิบัติงาน 

  2.2 รวมประชุม ลงมือปฏิบัติ ชวยกันตามแผนท่ีวางไว 

  2.3 การลงมือปฏิบัติในแตละฐาน ดังน้ี 

   2.3.1 การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ภูมิทัศนที่มีอยูเดมิใหเปนไป

ตามเปาหมายที่วางไว โดยการปรับแตงตนไม จัดทําทางเดิน จัดทําศาลาเอนกประสงค ในการจัดเก็บเครื่องมือ 

ดําเนินการจัดเก็บขยะ ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไมท่ีสูงและผุ โกยดินจากคูระบายน้ํา  

 



 
ภาพท่ี 1. ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน 

   2.3.2 จัดทําโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 
ภาพท่ี 2. ภาพการติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 ในการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเปนโมเดลตัวอยางในการนําพลังงานไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนซึ่งพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมหาศาลและ

เปนแหลง พลังงานสะอาดจากฟากฟา ท่ีเขาถึงงาย ทันที ฟรีและไมมีวันหมด แปรรูปพลังงานแสงเปนพลังไฟฟาดวย

แผงโซลารเซลล พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนนําแสงสวางและความสุขใหเขาถึงทุกพื้นที่อยางยั่งยืน 

(คนบันดาลไฟ, 2564) 

 ในการจัดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใช แผงโซลารเซลลแผงละ 120 วัตต 7 แอมแปร 

จํานวน 2 แผงตอเขากับคอนโทรลชารจ ทําหนาที่ในการปรับพลังงานที่ไดจากแผงไมใหไฟเขามากจนเกินกําลงัของ

แบตเตอรีท่ีใชในการเก็บพลังงานไฟซึ่งใชเปนแบตเตอรีแบบลิเท่ียมท่ีมี BMS (Battery Management System) ใน

การควบคุมการบรรจุและการจายไฟใหกับโหลด ซึ่งใชในภาระงานแสงสวางและปมนํ้าที่ใชงานในสถานีการเรียนรู

นอกหองสมุด การติดตั้งและเรียนรูเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยไฟจากฟา สํานักชวยอารีย หลักสูตร โซลารศาสตร 

(สํานักชวยอารีย, 2564) 

   2.3.3 โรงอาหาร/โรงพยาบาล เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนการสราง

ปจจัยหลักในการดํารงชีวิต ซึ่งอาหารสามารถหลอเลี้ยงชีวิตและคํ้าจุนชีวิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545)  ในชวงเวลา

ท่ีเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การผลิตอาหารเอง การสรางโรงพยาบาล (สมุนไพร) เอง เพราะเราเช่ือ

วาอาหารเปนยา ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งในยุคการดําเนินชีวิตแบบ New Normal โดยในโครงการ สถานี

การเรียนรูนอกหองสมุดไดดําเนินการในการสรางโรงอาหารและโรงพยาบาลดังตอไปน้ี 

   2.3.3.1 การปลูกพืชที่มีประโยชนสําหรับเปนอาหารและยารักษาโรค ซึ่งมี

มากกวา 50 ชนิด เชน ประกอบดวยพืชกินใบ กินผล กินหัว เชน ขาว ผักไชยา ออมแซม มันญี่ปุน มันมือเสือ พริก 

มะเขือ ผักนํ ้า กะเพราแดง  มัลเบอรี่ ฟาทะลายโจร ชะพลู ตะไคร มะมวง พืชไมเลื ้อย เชน ตําลึง ถั ่วพู บวบ 



ถั่วฝกยาว ฟกขาว เสาวรส อัญชัน ยานาง กลอย และยังมีพืชสมุนไพรอื่น ๆ เชน วานหางจระเข กะพอ เปนตน มี

การจัดทําคางดวยไมไผสําหรับไมเลื้อย เปนตน 

 
ภาพท่ี 3. ตัวอยางการปลูกพืชท่ีเปนประโยชนสําหรบัการสรางโรงอาหารและโรงพยาบาล 

   2.3.3.2 การสาธิตการเพาะถ่ัวงอกซึ่งใชพลังงานแสงอาทิตยในการหมุนเวียน

น้ําโดยเปนการเพาะถ่ัวงอกท่ีไรมลพิษและสารตกคาง ในการเพาะถ่ัวงอกแตละครั้งใชเวลาในการเพาะ 48 ช่ัวโมง รด

น้ําทุก 2 ช่ัวโมง 

 
ภาพท่ี 4. การเพาะถ่ัวงอก 

   2.3.3.3 การสาธิตการทํานาขาวในบอซีเมนต ในระยะแรกเปนการสาธิตการ

ปลูกขาวเฉ่ียงขาวพันธพ้ืนเมือง โดยการปลูกในบอซีเมนต และใชปุยหมักไมกลับกองท่ีผลิตเอง ขาวเจริญงอกงามได

เปนอยางดี 

 
ภาพท่ี 5. สาธิตการทํานาขาวในบอซีเมนต 

   2.3.3.4 การทําปุยหมักไมกลับกอง โดยการใชเศษใบไม และเศษวัสดุทาง

การเกษตรและมูลวัวจํานวน 3 ตอ 1 ปูวางกันเปนช้ัน ช้ันละประมาณ 15 เซนติเมตร สูงประมาณ 10 กวาช้ัน ตามท่ี

สามารถทํางานไดสะดวก รถนํ้าทุก วันเปนเวลา 60 วันและในทุก 10 วันแทงกองปุยเพื่อเพิ่มความชื้นในกองทําให

ปุ ยสามารถยอยสลายไดเร็วขึ ้น มีการสงผลการวิเคราะหกองปุยหมักไมกลับกอง ณ ศูนยเครื่องมือกลางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผลการศึกษาท่ีไดคุณภาพของกองปุยมี

คาสารอาหารครบถวนสมบูรณดังนี ้ ความชื ้น (Moisture content) วิธี Gravimetric Method มีคา 27.4%  

ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) วิธี Kjeldahl Method มีคา 1.9 %  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P) วิธี Moly date 



Spectrometric Method ม ี ค  า  6.5% โ พ แ ท ส เ ซ ี ่ ย ม ท ั ้ ง ห ม ด  (Total K) ว ิ ธ ี  Atomic Absorption 

Spectrophotometer มีคา 3.3% 

 

 
ภาพท่ี 6. การทําปุยหมักไมกลับกอง 

 
ภาพท่ี 7. การทําปุยหมักไมกลับกอง 

   2.3.3.5 การเผาถานบํารุงดิน การเผาถานเพ่ือใชในการบํารุงดินเปนวิธีการท่ี

ใชกันมาอยางชานานเพราะถานเปนสิ่งที่มีประโยชนมากชวยในการเก็บรักษาความชื้นในดิน ปองกันการเกิดเชื้อรา

และโรคพืช อีกทั้งในถานยังมีรูพรุนในการเก็บกักแรธาตุอีกมากมายชวยในการบํารุงดินใหมีความเหมาะสมในการ

ปลูกพืชอีกดวย 

 
ภาพท่ี 8. การเผาถานบํารุงดิน 

   2.3.3.6 โรงถานและน้ําสมควันไม การผลิตน้ําสมควันไมโดยใชก่ิงไมท่ีเก็บใน

สถานีการเรียนรูนอกหองสมุดและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่เหลือจากทําประโยชนมาใชในการผลิตโดยใชหลักการใน

การควบแนนประโยชนในการใชงานอยางมากโดยนํ้าสมควันไมใชปองกันและกําจัดศัตรูพืช ใชฉีดพนที่ใบหรือที่พ้ืน

รอบ ๆ ตนพืช ทุก ๆ 7-15 วัน เพ่ือขับไลแมลง ใชกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลง

ศัตรูพืชอ่ืน ๆ โดยไมมีสารตกคางหรือสวนผสมของสารเคมีอันตราย ใชเปนสารเพ่ิมประสิทธิภาพในการจับใบพืชทํา

ใหลดการสูญเสียของปุยหรือสารละลายตาง ๆ ที่ฉีดพนใหพืช ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพของปุย 

หรือสารท่ีฉีดพนใหพืชทางใบ สูตรเพ่ิมประสิทธิภาพเรงการเจริญเติบโตของพืชทําใหเพ่ิมผลผลิต 



 
ภาพท่ี 9. การทําถานเช้ือเพลิงและน้ําสมควันไม 

   2.3.3.7 นํ้าหมักชีวภาพ การผลิตนํ้าหมักชีวภาพโดยการใชเศษอาหารและ

วัสดุในสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด โดยใชกากน้ําตาลเปนตัวยอย ซึ่งน้ําหมักชีวภาพท่ีไดนําใปใชในการยอยกองปุย

หมักและใชในการบํารุงดินใหกับพืช 

 
ภาพท่ี 10. น้ําหมักชีวภาพ 

   2.3.4 โรงแกสชีวภาพ เปนการจัดการพลังงานหมุนเวียนที ่นํามาใชใน

ครัวเรือนโดยการจัดนําเศษวัสดุอินทรียมาหมักใหเกิดแกสชีวภาพใชมูลวัวเปยกเปนตวัเริ่มตนในการยอยเพื่อใหเกิด

แกสชีวภาพ 

 
ภาพท่ี 11. โรงแกสชีวภาพ 

   2.3.5 โรงจัดการน้ํา ในสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดมีการจัดการสาธิตการ

ทําธนาคารน้ําใตดินระบบปด ระบบเปด และการจัดการน้ําฝน เพ่ือใชในสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด (สรนส.) 

 
ภาพท่ี 12. ภาพการทําธนาคารน้ําใตดินระบบเปดและระบบปด 



 
ภาพท่ี 13.  ธนาคารน้ําใตดินระบบปดและธนาคารน้ําจากฟา 

   2.3.6 โรงเรียนนําองคความรู ที ่ไดมาจัดการใหความรู แลกเปลี่ยนและ

ปรับปรุงพัฒนา 

 
ภาพท่ี 14  นําองคความรูท่ีไดในแตละดานถายทอดความรูเปรียบเสมือนโรงเรยีน 

   2.3.7 กิจกรรมการแบงปน ผลผลิตที่ไดจากสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด

และครัวเรือนรวมกันแบงปน 

 
ภาพท่ี 15. ภาพการแบงปน 

 3. ข้ันตอนการสังเกตการณจัดการบันทึกและดูแล แบงปน ปรับปรุงและพัฒนา

https://secret.oas.psu.ac.th/plant/  จัดทํา QR Code  

 4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ  ประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเขาเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู

นอกหองสมุด 

 

https://secret.oas.psu.ac.th/plant/


ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด และเพ่ือประเมินความ

พึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 68 คน โดยแบงเปน 4 สวนดังน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 
ภาพท่ี 16.  ภาพแสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

2. องคความรูท่ีไดรับจากสถานีการเรยีนรูนอกหองสมุด (สรนส.) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินองคความรู กอนและหลัง เปรยีบเทียบ ในการชมสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด 

รายการ องคความรู  

กอน หลัง เปรียบเทียบ กอน-หลัง 

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย นอย (2.38) มาก (4.13) มาก (4.23) 

โรงอาหารและโรงพยาบาล ปานกลาง (2.60) มาก (3.98) มาก (4.13) 

โรงแกสชีวภาพ นอย (2.43) มาก (4.10) มาก (4.18) 

โรงน้ํา ธนาคารน้ํา น้ําใตดิน น้ําฝน ปานกลาง (2.50) มาก (4.03) มาก (4.18) 

โรงปุยหมักไมกลับกอง นอย (2.38) มาก (3.98) มาก (4.03) 

โรงถานและน้ําสมควันไม นอย (2.45) มาก (3.90) มาก (4.00) 

น้ําหมักชีวภาพ ปานกลาง (2.63) มาก (3.95) มาก (4.03) 

สาธิตการเพาะถ่ัวงอก ปานกลาง (2.53) มาก (3.85) มาก (4.03) 

องคความรูในภาพรวม นอย (2.49)  มาก (3.99) มาก (4.10) 

 จากตารางที่ 1 องคความรูที่ผูเยี่ยมชมสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดเมื่อเปรียบเทียบกอนและ

หลังในการเยี่ยมชมอยูในระดับมาก โดยกอนการเยี่ยมชมผูเขาเยี่ยมชมมีองคความรูในภาพรวมมีองคความรูในระดับ
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ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน



นอย หลังจากไดเยี ่ยมชมมีความรู ในระดับมาก องคความรู กอนเขาเยี ่ยมชมที่มีระดับนอยคือ โรงไฟฟาพลัง

แสงอาทิตย โรงแกสชีวภาพ โรงปุยหมักไมกลับกอง โรงถานและน้ําสมควันไม  องคความรูกอนไดรับการเยี่ยมชมท่ีมี

ระดับปานกลางคือ โรงอาหารและโรงพยาบาล โรงนํ้า ธนาคารนํ้า นํ้าใตดิน นํ้าฝน นํ้าหมักชีวภาพ และการสาธิต

การทําถ่ัวงอก และหลังการเยี่ยมชมสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดของทุกโรงมีระดับมาก 

 3.  ขอมูลความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุด 

รายการ ความพึงพอใจ 

ดานการอํานวยความสะดวก 

สถานท่ีในการจัดโครงการสถานีการเรยีนรูนอกหองสมดุ มาก (4.27) 

การอํานวยความสะดวกและการใหขอมูลของเจาหนาท่ีมีความเหมาะสม มากท่ีสุด (4.59) 

ดานการนําความรูไปใชประโยชน 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได มาก (4.29) 

สามารถนําความรูไปเผยแพรและใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได มาก (4.12) 

มีความมั่นใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได มาก (4.23) 

ภาพรวมความพึงพอใจตอสถานีการเรยีนรูนอกหองสมดุ 

บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรูแบบเปนกันเอง มาก (4.39) 

สรางสมัพันธภาพและเครือขายสําหรับการเรียนรู มาก (4.37) 

ภาพรวมความพึงพอใจของโครงการสถานีการเรยีนรูนอกหองสมุด มากท่ีสุด (4.61) 

 จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจดานการอํานวยความสะดวก สถานท่ีในการจัดโครงการสถานีการ

เรียนรูนอกหองสมุดมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานการใหขอมูลของเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ดานการนําความรูไปใชประโยชน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได สามารถนําความรูไป

เผยแพรและใหคําปรึกษาแกผู อื ่นได มีความมั่นใจและสามารถนําความรู ที ่ไดรับไปใชได บรรยากาศของการ

แลกเปลี่ยนความรูแบบเปนกันเอง สรางสัมพันธภาพและเครือขายสําหรับการเรียนรู มีความพึงพอใจในระดับมาก 

และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของโครงการสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดในระดับมากท่ีสุด 

4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและสิ่งท่ีไดจากสถานีการเรียนรูนอกหองสมดุจะนําไปใชและพัฒนาตอ

ยอด  

ผูเขารวมชมสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดกลาวถึงการจัดกิจกรรมและโครงการ ดีมาก ชอบที่มี

การสาธิตจริงใหชมในการใหความรู ควรเพิ่มเติมแผนปายความรู ตองการใหมีบุคลากรที่เปนวิยากรใหคําเเนะนําท่ี

เพิ่มขึ้น ตองใหเพิ่มระยะเวลา ของถาน ปุยหมัก ถานไม ธนาคารนํ้า เห็นสมควรใหพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหดี

ยิ่งขึ้น ๆ ตองการใหจัดโครงการตอไปและเปดใหชมไดตลอดเวลา และจะนําไปพัฒนาตอยอดในการพัฒนาการ

เกษตรเพื่อใชในการดูดนํ้ารดนํ้าตนไม และ ใชในชีวิตประจําวัน  การทําธนาคารนํ้าและการนําพลังงานจากธรรมชา

ตอใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและการพัฒนาตนเองใหมากข้ึน   พลังงานไฟฟา จะลดคาไฟฟาภายในบาน 

 

 

 



สรุปผล  

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาแหลงเรียนรูออกเปน 5 โรง ไดแก โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย โรง

อาหารและโรงพยาบาล โรงแกสชีวภาพ โรงจัดการนํ้า และทุกโรงรวมเปนแหลงความรูเปนโรงเรียน เพื่อเปนแหลง

การเรียนรูใหมใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป โดยการถายทอดองคความรู 1 ครัวเรือน 5 โรง

ใหกับชุมชนและประชาชนทั่วไปไดนําไปประยุกตใชในครัวเรือนของตนเอง มีการเชื่อมโยงองคความรูทั้ง 5 โรงเขา

กับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผาน QR Code ผลการวิจัยพบวาดานองคความรูที่ไดรับจากสถานีการเรียนรู

นอกหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.10) และดานความพึงพอใจตอสถานีการเรียนรูนอกหองสมุดโดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด  ( �̅�𝑥 = 4.61) 

  

ขอเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และใชเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต และเพ่ิมเติมสวนตาง ๆ ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

การนําไปใชประโยชน  

 สามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตวิถีใหมไดดวยการอยูอยางพอเพียงมี

พลังงานหมุนเวียน และนําไปสูการสรางอาชีพได 
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