บทสรุปผูบ้ ริหาร
Executive Summary
1. ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ
และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต
3. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิต
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต
4. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต
5. การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต
6. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัด
การศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก
และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Executive Summary
เอกสารนี้ เป็นการรวบรวมบทสรุปจากรายงานการวิจัย จานวน 6 เรื่อง ที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัย ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรูเ้ พื่อปวงชน ที่
ดาเนินการศึกษาโดยคณะผู้วิจัยจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงกันยายน 2561 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ แยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 6 เรื่อง โดยสรุป
ดังนี้
เรื่องที่ 1 “ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบท
ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เป็นรายงานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบใน
การวิเคราะห์ และทาความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ใน
บริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.นั้น บรรลุผลตามที่กาหนดไว้มากน้อย เพียงใด อย่างไร เพราะอะไร
มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง รูปแบบการนาเสนอเป็นการบรรยายและอภิปรายแบบภาพรวม และเรื่องราวของ
กรณีศึกษาที่เป็นบัณฑิตและผู้เรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเป็นรูปธรรม (หน้า 3)
เรื่องที่ 2 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหาร
จัด การและระบบการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต " เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณที่แสดงระดับความความพึงพอใจของอาจารย์หรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทางเลือก รวมถึงคุณลักษณะทั่วไปของผู้เป็นอาจารย์หรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยชีวิต (หน้า 16)
เรื่องที่ 3 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ”
เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อระบบการเรียน
การสอน ผู้ ส อน ตลอดจนคุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บั ณ ฑิ ต และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว (หน้า 18)
เรื่องที่ 4 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ”
เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบัน
ต่อระบบการเรียนการสอน ผู้สอน ตลอดจนคุณลักษณะสาคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผลที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการศึกษา (หน้า 22)
เรื่องที่ 5 “การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ” เป็นรายงานแสดงข้อมูลเชิงปริมาณว่า
ด้ ว ยปั จ จั ย และสาเหตุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต และเสริ ม ด้ ว ย
กรณีศึกษาผู้ออกกลางคันเพื่อให้เห็นข้อมูลบริบทชีวิตก่อนตัดสินใจลาออกจากการศึกษา (หน้า 26)

เรื่องที่ 6 “การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เป็นรายงานที่รวบรวมความคิดเห็น
ที่ได้มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยชีวิต คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บัณฑิต
และผู้เรียนปัจจุบัน ในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน เสริมด้วยมุมมองด้านโอกาสและอุปสรรคจากผู้วิจัย จากนั้น
นามาวิเคราะห์และประมวลออกมาเป็นข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน (หน้า 29)
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ผลการวิ จยั ติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึกษาทางเลือก
ในบริบทของสถาบัน การเรียนรูเ้ พื่อปวงชน
ความเป็ น มาและความส าคั ญ : สถาบั น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ปวงชน (สรพ.) ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
ทางเลือก1 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในรูปแบบของ “มหาวิทยาลัยชีวิต” มาเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดย
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ปัจจุบันมีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ในขอบเขตทั่วประเทศประมาณ 30 กว่าจังหวัด มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เน้นหนักทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ แต่พบว่า ในระยะ
หลังมานี้ จานวนผู้เรียนลดลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประชากร และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคม
สูงวัย การพลิกผันอย่างรุนแรงของเทคโนโลยีดิจิตอล ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและรายได้ ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสาหรับบุตร ค่านิยมและทัศนคติในการเรียนรู้ ประกอบกับศูนย์การเรียนรู้จานวน
หนึ่งไม่ผ่านการประเมินของ สกอ. จึงมีความจาเป็นต้องทาการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้ร่วมกันว่า การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ชี วิ ต ในบริ บทของสั ง คมไทยนั้น เป็ น อย่ า งไร ได้ ผ ลตามที่ต้ อ งการหรือ ไม่ อย่ า งไร เพราะอะไร ใค รคือ
กลุ่มเป้าหมายหลักในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคสาคัญคืออะไร โดยจะเป็นการวิจัยและ
วิเคราะห์เชิงระบบ ใช้แนวคิดตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ที่ครอบคลุมการวิจัยประเมินผลหลายมิติ
ทั้ ง ปั จ จัยน าเข้ า กระบวนการ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบ ทั้ ง นี้ เ พื่อ แสวงหาแนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ เปลี่ยนรูปโฉมมหาวิทยาลัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุค
สมัยหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป

1

การศึกษาทางเลือก ณ ที่นี้ หมายถึง การศึกษาที่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกับที่จัดโดยสถาบันการศึกษาของรัฐหรือที่เรียกกันว่า
การศึกษาแบบกระแสหลักและเป็นทางการ แต่เป็นการศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา เนื้อหา รูปแบบ กระบวนการและ
แนวทางที่แตกต่างจากการศึกษาโดยรัฐอย่างสิ้นเชิง เน้นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เรียนและชุมชน หรือเอาตัวผู้เรียนและชุมชน
เป็นตัวตั้ง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มีอยู่มีกินในท้องถิ่นของตนอย่างมีศักดิ์ศรี ยึดเอาปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน ครอบครัวและชุมชนเป็นตัวกาหนดเนื้อหาการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้ เนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีกาหนดขึ้นยังได้รับการสังเคราะห์มาจากประสบการณ์ตรงในการทางานร่วมกับชุมชนในชนบทใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาของคณะผู้ก่อตั้ง ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น หรือสิ่งนี้เป็นแกนกลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ แต่ก็ไ ม่ปฏิเสธความรู้ท่ีเป็นสากล หรือส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้และการสร้างความรู้บน
ฐานของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทาให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางการถาโถมเข้ามาของรัฐและทุนที่มี
พลังเหนือกว่า
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วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัย : คือ เพื่อวิเคราะห์และทาความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาทางเลือก
ตามแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ในบริบทของ สรพ. นั้น บรรลุผลตามที่กาหนดไว้มากน้อย เพียงใด
อย่างไร เพราะอะไร มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
คาถามการวิจัยหลักและคาถามย่อยบางส่วน
1) ความเป็นมา บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือก รวมถึงปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เกิดผลผลิตและ
ผลลัพธ์รวมถึงผลกระทบทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังมากน้อยเพียงใด อย่างไร
2) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอาจารย์ ผู้ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ บั ณ ฑิ ต
นักศึกษา/ผู้เรี ยน ผู้ที่ลาออกกลางคัน มีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ทางเลือกของ สรพ. มากน้อยเพียงใด อย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา
ทางเลือกของ สรพ.
3) จุดแข็ง/สิ่งที่ดี จุดอ่อน/ข้อจากัด สิ่งที่ควรแก้ไข-ปรับปรุงมีอะไรบ้าง บทเรียนที่สาคัญคืออะไร
4) การรับรู้แนวคิดที่สาคัญที่ สรพ. ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
บรรดาผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร ทราบหรือไม่ ให้ความสาคัญแค่ไหน อย่างไร
5) แนวคิดการพึ่งพาตนเองที่ สรพ. ใช้ในการสร้างผู้เรียนและบัณฑิต สามารถทาให้เกิดเป็นจริงใน
บริบทสังคมปัจจุบันได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร เพราะอะไร
ระเบียบวิธีวิทยาและวิธีการศึกษาวิจัย: เป็นการวิจัยประเมินผล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท ทั้งผู้บริหารในส่วนกลางและต่างจังหวัด
บุคลากรสายสนับสนุน (เลขานุการ/ประสานงาน) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บัณฑิตหรือ
ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาหรือผู้เรียนปัจจุบัน ผู้ลาออกกลางคัน คนในครอบครัว ปราชญ์
ชาวบ้าน/ปราชญ์ชุมชน และเจ้าหน้ าที่ สกอ. รวมทั้งหมดจานวน 1,936 ราย แบ่งเป็นการศึกษา
เชิงปริมาณจานวนทั้งหมด 1,244 ราย และเชิงคุณภาพจานวนทั้งหมด 692 ราย (ซึ่งแบ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เดี่ยวจานวน 384 ราย และสัมภาษณ์กลุ่มจานวน 308 ราย)
2) พื้นที่เก็บข้อมูล ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค รวมทั้งหมด 35
จังหวัด ในพื้นที่การเรียนรู้จานวน 42 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในภาคเหนือ (ตอนบน ตอนกลางและ
ตอนล่าง) ภาคอีสาน (ตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง) ภาคกลางและภาคตะวันตก และภาคใต้
3) วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเยี่ยมบ้านผู้เรียน/
บัณฑิต การเยี่ยมชุมชน/พื้นที่เรียนรู้/ศูนย์การเรีย นรู้ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Questionnaire)
4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
วิเคราะห์แก่นประเด็นหลัก (Thematic Analysis) การวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis)
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และการสังเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ (Synthesis) สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5) วิ ธี ก ารน าเสนอผล/การจั ด ท ารายงาน ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น รายงานหลั ก และรายงานย่ อ ย
ครอบคลุมกรอบการประเมินและคาถามหลักของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย รายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพและรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ สาหรับรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นผลการศึกษา
วิเคราะห์ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบของการจัดการศึกษาทางเลือก ในขณะที่รายงานการวิจัยเชิงปริ มาณ เป็นผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้คือ 1)
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 2) บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา 3) นักศึกษา/ผู้เรียนปัจจุบัน และ
4) ผู้ที่ออกกลางคัน โดยแบ่งการรายงานออกเป็นจานวน 4 เรื่องตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ดังกล่าว สาหรับกรณีของผู้ที่ออกกลางคัน ได้ให้ความสาคัญกับการนาเสนอปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ทาให้ต้องออกกลางคันเป็นหลัก และลาดับสุดท้าย คือ การรายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/สิ่งคุกคาม (SWOT) พร้อมด้วยข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ทางเลือกด้วยรูปแบบ “มหาวิทยาลัยชีวิต”
ข้อค้นพบสาคัญจากการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล2
❖ ปัจจัยนาเข้า (Inputs) และบริบทที่แวดล้อม (Environmental Context) พบว่า การก่อเกิดในการจัด
การศึ ก ษาทางเลื อ กของ สรพ. ในรู ป แบบของมหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต นั้ น มี แ รงผลั ก ส าคั ญ มาจาก ปั ญ หา
การศึกษาในระบบที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความจาเป็นในชีวิตของ
ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น เพราะส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่นาเข้าหรื อได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ในขณะที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นหลักสูตรที่กลั่นหรือตกผลึกจากประสบการณ์ในการทางานพัฒนา
ชนบทและสังคมของคณะผู้ริเริ่มก่อตั้ง ที่มีอุดมการณ์และปณิธานเดียวกัน สาหรับในด้านปัจจัยนาเข้านี้ มี
ข้อค้นพบสาคัญ ๆ ดังนี้คือ
▪ แนวคิดและปรัชญา มีความชัดเจนในการพัฒนามนุษย์หรือพัฒนาตนเองให้มีศักดิ์ศรี รู้รากเหง้า
ที่มาของตนเอง ให้มีความสามารถในการมองตนเอง มองครอบครัว มองชุมชนหรือบริบทที่
แวดล้อมของตน ไม่ใช่การเรียนเพื่อความสาเร็จส่วนตน แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อความสาเร็จทั้งของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ จึงมีความแตกต่างจากการศึกษากระแสหลักใน
ระบบ ที่เน้นความสาเร็จเฉพาะตนหรือเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น
2

ณ ที่นี้ จะนาเสนอบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เฉพาะในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบตามตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ที่เป็นเนือ้ หาหลักของรายงานการวิจัยเล่มนี้ สาหรับ
ผลการวิจัยในส่วนอื่น ๆ ได้มีการจัดทารายงานแยกออกเป็นอีก 5 เรื่องหลัก พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหารแยกของแต่ละ
เรื่องตามที่กล่าวอธิบายไว้แล้วในข้อ 5 ข้างต้น และยังได้จัดทารายงานอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมบทสรุปผู้บริหารของรายงาน
ทุกเล่มไว้ในเล่มเดียวกันตามที่คณะกรรมการตรวจรับงานร้องขอเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย
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▪ เนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นหนักไปที่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน เพื่อให้
พึ่งพาตนเองได้ เช่น วิชาการรู้จักตนเอง และการพั ฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะในการ
แสดงบทบาทการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน เช่น การ
จัดทาวิสาหกิจชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดทาแผนแม่บทชุมชน การสร้างเครือข่าย เศรษฐกิจ
พอเพียง และการจัดการกองทุนประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กองทุ นสวัสดิการ และกองทุน
การเงินประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
▪ เครื่องมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ใช้แผน 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิตและการวางเป้าหมาย
แผนการจัดการอาชีพ/การงาน แผนจัดการการเงิน/รายได้ และแผนจัดการสุขภาพ โดยมีการ
บริหารจัดการเวลาเป็นแกนกลางสาคัญของทุกแผน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติจริง พบว่า ยังมีอาจารย์ผู้
จัดกระบวนการเรียนรู้จานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทาหน้าที่ส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เป้าหมายและเป็นระบบ ทาให้ผู้เรียนจานวนไม่น้อยยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าที่ควรจะ
เป็น
▪ บุคลากร / ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทีมงาน ในช่วงแรก ทีมผู้ก่อตั้งได้จัด
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้น ประกอบกับมีเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรประเภทต่าง ๆ ในภาคประชาสังคม/ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าใจ
แนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ทาให้เกิดการแพร่กระจายของแนวคิดและ
ปรัชญาไปยังกลุ่มอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและเข้มข้น สาหรับผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่แรก ที่ยังคงร่วมขบวน
มาจนถึง ณ ปัจจุบันมีอยู่จานวนหนึ่ง ทาให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวของมหาวิทยาลัย
ชีวิตยังคงเป็นไปได้ เพราะได้เครือข่ายกัลยาณมิตรเหล่านี้ที่เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา
ทางเลือกในรูปแบบที่เป็นอยู่
▪ เครือข่ ายศูนย์การเรียนรู้ ในภูมิภาค พบว่ า ในช่ วงแรก ๆ มีเครือข่ ายผู้สนใจหรือผู้ร่วมจัด
กระบวนการเรียนรู้จานวนมากในแต่ละจังหวัดหรือได้รับการตอบสนองสูงมาก ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากความสนใจในแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อีกส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่ต่อมามีการขึ้นค่าเรียนและมีการยุบ
ศูนย์การเรียนรู้ไปหลายแห่ง เนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งปัญหาธรรมาภิบาลของบางแห่ง
ปัญหาคุณภาพของการสอน/การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล/แกน
นาของแต่ละศูนย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา ฯลฯ ทาให้ปัจจุบันเหลือศูนย์การ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ปวงชนระดั บ ภาค (ศรป.) ทั้ ง หมด 10 แห่ ง ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล
ประสานงาน สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในระดับจังหวัดของแต่ ละภาค รวมทั้งหมดจานวน 35
จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ระดับอาเภอหรือระดับชุมชนอีกจานวน 3 แห่ง
▪ รูปแบบการบริหารจัดการ/องค์กรความร่วมมือ ในช่วงต้นหรือก่อนการจัดตั้ง สรพ. อย่างเป็น
ทางการ ได้จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระบบ คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
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มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 8 แห่ง เพราะสถาบัน
เหล่านี้มีโครงสร้าง อาคาร เครือข่าย ทีมงานและทรัพยากรต่าง ๆ พร้อมอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้อง
ลงทุ น สู ง มาก แต่ รู ป แบบนี้ ก ลั บ ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ ด าเนิ น การได้ เ พี ย งระยะสั้ น ยั ง ไม่ ค รบ
ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ก็ต้องยุติลง เพราะสถาบันการศึกษาที่ไปร่วมมือด้วย ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันไว้ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่อง การบริหารจัดการเงิน และปัญหาด้าน
แนวคิด ปรัชญา กระบวนการ/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน ไม่สามารถ
นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกันได้ จึงจาเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน สรพ. ที่เป็น
อิสระขึ้นมา
▪ ทุนเดิ มที่ มีอยู่ ทั้ง ทุ น ทางปั ญญา/ความรู้ (Wisdom or Knowledge Capital) ทุน มนุ ษย์ (Human
Capital) ทุนเครือข่ายหรือทุนทางสังคม (Social Capital) ฯลฯ ล้วนเกิดขึ้น สั่งสมและสังเคราะห์มา
จากประสบการณ์ในการทางานด้านการพัฒนาชนบทและพัฒนาสังคมของมูลนิธิหมู่บ้าน และ
การทางานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ธกส. มูลนิธิ สสวช. และ สวทช.
เช่น โครงการแก้หนี้แก้จน โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการพัฒนาผู้นาทาแผนยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
▪ เงินทุนก่อตั้ง องค์กรสนับสนุน และนัยสาคัญต่อสังคม ได้รับการสนับสนุนทุนก่อตั้งจาก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 100 กว่าล้านบาท นามาใช้ในการจัดตั้งสถาบัน ฯ ที่ อ.บาง
คนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยการซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคารและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นทุนในการดาเนินงาน ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เกิดขึ้นใน
สั ง คมไทย ที่ อ งค์ ก รในภาคธุ ร กิ จ ที่ มี น โยบายความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ได้นาเงินทุนเข้ามาสนับสนุน เพื่อทาให้อุดมการณ์ทางสังคมนี้เกิดเป็นจริงได้
และถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการศึกษาทางเลือก (Social Innovation
for Alternative Education) ระหว่างองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชา
สังคมและองค์กรชุมชน ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง
▪ โครงสร้ า งการบริ หารจั ด การ มี โ ครงสร้า งทั้งในส่ วนกลางและในระดั บภูมิภ าค ส าหรั บใน
ส่วนกลาง มีสภาสถาบัน ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ คณะที่ปรึกษาอธิการบดี นอกจากนี้ ในส่วนกลาง ยังมีทั้งส่วนบริหารจัดการ เช่น
การเงิน/บัญชี, บุคคล, เอกสาร/สารบรรณ, ประชาสัมพันธ์, ดูแลสถานที่ ฯลฯ ส่วนวิชาการหรือ
ส่ วนสนั บสนุนการเรียนรู้/การเรียนการสอน เช่ น ทะเบียนและประเมินผล, ประกันคุณภาพ,
เทคโนโลยีการศึกษา, ห้องสมุด ฯลฯ ส่วนสนับสนุนนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา, งานเครือข่าย
ชมรมศิษย์เก่าและส่วนอื่น ๆ เช่น บัณฑิตศึกษา, คณะศิลปศาสตร์ และมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวง
ชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งโครงสร้างส่วนกลางที่ออกแบบไว้น้ี จะต้องทาหน้าที่ประสาน
เชื่อมโยง สนับสนุน หนุนเสริม อานวยความสะดวกในภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นให้กับ
โครงสร้างสถาบันในภูมิภาค ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นศูนย์การเรียนรู้สองถึงสามระดับ คือ ศูนย์การ
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เรียนรู้เพื่อปวงชนระดับภูมิภาค ศูนย์การเรียนรู้ในระดับจังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหรือ
ในระดับอาเภออีกส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคทั้งหมดจานวน 10 ศูนย์การ
เรียนรู้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 35 จังหวัด และปัจจุบันมีบุคลากรในส่วนกลางทั้งหมด 53 คน
▪ คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ พบว่า เป็นการจัดรูปโครงสร้าง
ของกลุ่มบุคคลที่มีความคุ้นเคยกันในแวดวงของผู้ที่สนใจและให้ความสาคัญกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และแนวคิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งประกอบไปด้วยปราชญ์ชุมชนส่วนหนึ่ง แต่จากข้อมูล พบว่า มีความพยายามในการก่อรูป โดย
ให้น้าหนักไปที่ปราชญ์ชาวบ้านหรือชุมชนเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติจริง บุคคลเหล่านี้ไม่มีใบแสดง
วุฒิบัตรหรือปริญญา ทาให้ไม่ได้รับการให้คุณค่าจากหน่วยงานรัฐที่กากับดูแลงานด้านการศึกษา
ของเอกชน ทาให้โครงสร้างคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
จากในระบบมากกว่าจากนอกระบบ ซึงประเด็นนี้มีนัยสาคัญต่อความหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องกระบวนทัศน์ในการ
มองปัญหาและทางออกด้านการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
▪ ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ มีทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานในภาคธุรกิจ องค์กร/หน่วยงานภาคประชา
สังคม/องค์กรชุมชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่พบว่า ในช่วงหลังบางหน่วยงานใน
ระดั บ ประเทศ อย่ า งเช่ น ธกส. ให้ ค วามสนใจน้ อ ยลง แต่ สรพ. ก็ ก าลั ง พยายามสร้ า งภาคี
เครือข่ายเพิ่มขึ้น จากการจัดทาแผนภาคียุทธศาสตร์ฉบับใหม่ เมื่ อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมา3 สาหรับในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค พบว่า ยังมีภาคีเครือข่ายในระดับนี้ไม่มากหรือ
ยังไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่เป็นความร่วมมือในระยะยาว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผล
มาจากการไม่ มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย ติ ด ตามและประเมิ น ผลในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ข าด
ฐานข้อมูลทางวิชาการในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้ขยายตัวมากขึ้น มีพลัง
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับขาดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน/เอกชน/
ตลาด และชุมชน (State, Market and Community/Civil Society Interaction) ทาให้ทิศทางในการ
ขยายตัวของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจน
❖ กระบวนการ (Processes) ได้ ท าการประเมิ น กระบวนการและวิ ธีการต่า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ยวข้ อง
เชื่ อ มโยงกั บ 5 องค์ ป ระกอบหรื อ กลไกส าคั ญ ของการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ คื อ 1) อาจารย์ ผู้ จั ด
กระบวนการเรียนรู้ 2) กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ 3) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้/เครื่องมือส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลง 4) ตัวผู้เรียน และ 5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะต้องหนุนเสริม
ระบบการเรียนการสอน/การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของ สรพ. ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้คือ

3

โปรดอ่านเอกสารภาคีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance) (ร่าง) แผนงานร่วมเบื้องต้น ที่จัดทาโดย สรพ. เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
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1) อาจารย์ ผู้ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ : ได้ พิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายปั จ จั ย เช่ น อายุ
การศึกษา/สาขาวิชาที่เรียนหรือเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า อายุมาก
หรือน้อย ไม่ใช่ประเด็นสาคัญในการทาหน้าที่อย่างมีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ขึ้นกับความ
มุ่ ง มั่ น และประสบการณ์ใ นการเป็ น ผู้ จั ด กระบวนการเรีย นรู้มากกว่ า ส าหรั บ พื้ น ฐานหรือ ภูมิหลังทาง
การศึกษาก็เช่นกัน พบว่า ไม่มีนัยสาคัญมากเท่าใดว่าจบสาขาไหนมา เพราะที่จริงแล้ว ความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิต รวมถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เรียน ความทุ่มเท ความมุ่งมั่น/การให้เวลากับภารกิจสาคัญนี้
ความรักและเมตตาในผู้เรียน และการสังเคราะห์หรือสกัดความรู้หรือยกระดับเป็นประสบการณ์
จากการทางานและการเรียนรู้จากการทางานนั้น มีความสาคัญมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ
2) กิจกรรมและวิธีสร้างการเรียนรู้ : สาหรับกิจกรรมและวิธีสร้างการเรียนรู้ พบว่า ให้ความสาคัญกับ
ภาคปฏิบัติหรือการลงมือทาจริง (action-based learning) กิจกรรมที่เป็นหลักสาคัญ คือ กิจกรรมส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงตนเอง ผ่านการเรียนรู้วิชาการรู้จักตนเองและการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วย
การจัดทาโครงงานที่สอดคล้องกับบริบทชีวิตและการทางานของผู้เรียน (Project-based Learning)
และกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาชุมชน (Community Study)
การจัดทาแผนแม่บทชุมชน และการจัดทาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่า การเรียนรู้ในชุมชนที่สาคัญหรือทา
ให้เกิดจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสาคัญ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์ชุมชน 50 ปี
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด แต่พบว่า การศึกษาชุมชนในหลายพื้นที่ ยังมีข้อ
อ่อน เพราะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จานวนมากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ หรือค่อนข้างเร่งรัด
ไปสู่การทากิจกรรมที่ไม่ได้อยู่บนฐานความเป็นจริงในชุมชน มากกว่าเป็นการศึกษาทาความเข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของชุมชน สาหรับการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ก็เช่นกัน พบว่า หลายแห่งยังไม่มีความชัดเจน
และไม่สามารถมองปฏิสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทชุมชนและแผนการพัฒนาสามปีของ
ตาบลได้ แผนแม่บทชุมชนจานวนมากที่ผู้เรียนจัดทาขึ้น จึงไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติหรือไม่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง เพราะขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบ และขาดกระบวนการในการ
สื่อสารถึงความสาคัญของเรื่องนี้กับองค์กรที่มีอานาจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับหลายแห่งมี
ปัญหาในเรื่องการสื่อสารและการสร้างปฏิสัมพั นธ์กับชุมชนอยู่ด้วย สาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทา
วิสาหกิจชุมชนนั้น พบว่า บางพื้นที่สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงหรือบริบทของครอบครัวและชุมชนได้ดี
บางแห่งทาจริงจนเกิดผลมากมาย พบว่า ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนจากการปฏิบัติงานจริงและมีพื้นฐาน
ด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งแล้ว จะทาให้เกิดผลผลิตหรือเกิดการก่อรูปของวิสาหกิจครอบครัวและวิสาหกิจชุมชนที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงและใช้การได้จริง เกิดผลหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน/
เกษตรกร/สมาชิก/ชุมชนได้จริง ดังเช่น กรณีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านต้นผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
วิสาหกิจชุมชนสวนยางพารา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านผึ้ง และ
กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง เป็นต้น
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3) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่สาคัญ
คือ ปราชญ์ชาวบ้านหรือ ปราชญ์ชุมชน ที่มีภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเกษตรผสมผสาน/
เกษตรสวนสมรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ด้านการทอผ้า ด้านกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงิน
ชุมชน ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นต้น สาหรับเครื่องมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่ างเป็นระบบที่สาคัญ
คือ แผน 4 แผน ประกอบด้วย แผนการวางเป้าหมายและชีวิต แผนการจัดการรายได้/การเงิน แผนการ
จัดการอาชีพ/การงาน และแผนการจัดการสุขภาพ ซึ่งถ้าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ใด
มีความชัดเจนในการจัดทาแผนหรือเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ก็จะทาให้นักศึกษา/ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง เป็นองค์รวม มองชีวิตตนเองอย่างมีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งทั้งมวล และ
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ชัดเจน และยิ่งในกรณีที่ผู้เรียนมีความชัดเจนในแนวคิดและปรัชญา
ของ ม.ชีวิต มีความมุ่งมั่น มีพื้นฐานเดิมต่าง ๆ ที่ ดีอยู่แล้วด้วย ก็จะยิ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้มาก หรือสามารถแสดงบทบาทที่มีผลกระทบเชิงบวกในชุมชนและสังคมได้มากขึ้นตามไปด้วย
ดังเช่นกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีที่ได้พบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคใต้
4) ตัวผู้เรียน: ได้พิจารณาปัจจัยสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น อายุ/ช่วงวัย พื้นฐานการศึกษา อาชีพ
และรายได้ สถานะครอบครัว ความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจหรือทัศนะต่อการเรียนรู้ และบทบาทในชุมชน
พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี วั ย หรื อ อายุ ที่ ห ลากหลาย อายุ ต่ าสุ ด 18 ปี อายุ สู ง สุ ด 80 กว่ า ปี แต่ ก ารมี วั ย ที่
หลากหลายกลับไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นข้อดี เพราะทาให้เกิดการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านต่าง ๆ ผู้เรียนที่สูงอายุสามารถให้คาแนะนาในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ากับผู้เรียนที่มีวัย
อ่อนกว่าหรืออายุน้อยกว่า ในขณะที่ผู้เรียนที่มีวัยน้อยกว่า ก็ช่ว ยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยี, การ
เดินทาง, การดูแลสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเกื้อกูลกัน ซึ่ง
เป็ น บ่ อ เกิ ด ของเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ด้ า นพื้ น ฐานการศึ ก ษาเดิ ม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึกษาจาก กศน. ด้านสถานะครอบครัว พบว่า ผู้เรียนส่ วนใหญ่มาจากครอบครัวที่เคยมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจมาก่อน ทาให้ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน แต่พอผู้เรียนมีเงินสะสมจานวนหนึ่งหรือประสบ
ความสาเร็จในชีวิตก็อยากมาเรียน แต่ผู้เรียนอีกจานวนหนึ่งก็ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านค่า
เทอมอยู่ด้วย แต่บางแห่งก็ได้รับความช่ วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ทาให้มีเงินออมจากเพื่อนมาช่วยและชาระคืนเมื่อเรียนจบ บางส่วนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเพื่อน
ผู้เรียนที่มีฐานะดีกว่าหรือเพื่อนช่วยกันลงขันเพื่อให้เรียนสาเร็จ สาหรับด้านความมุ่งมั่นและทัศนะต่อการ
เรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนจานวนมากมีความมุ่งมั่นหรือต้องการทาให้ความใฝ่ฝันของตนเป็นจริง จึงมุมานะเรียน
จนส าเร็ จ แต่ ส าหรั บ ผู้ ที่ เ รี ย นไม่ ส าเร็ จ พบว่ า มี ปั ญ หาอุ ป สรรคหลายด้ า นด้ ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งการเงิ น
ครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือครอบครัวมีภาระหลายด้าน มีลูกที่ยังต้องเรี ยนทาให้จาเป็นต้องส่งลูกเรียนก่อน
หรือคุณลักษณะส่วนตัวที่ไม่เอื้อต่อการศึกษา เช่น อายุมาก มีปัญหาสุขภาพ มีปัญหาเรื่องความจา ไม่ถนัด
การอ่าน การคิด การเขียน ไม่สามารถจัดการเวลาได้ เป็นต้น สาหรับกรณีการมีบทบาทในชุมชนนั้น พบว่า
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มีทั้งที่มีบทบาทมาก ปานกลาง และน้ อย หรือไม่มีบทบาทเลย ผู้ที่มีบทบาทมากส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
ผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการ เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กานัน สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา
เทศบาล อสม.
5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นปัญหาสาคัญ ๆ หลายด้าน
ด้วยกัน เช่น ค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนที่ไม่เปิดเผย ทาให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ความ
แตกต่างเหลื่อมล้าด้านค่าตอบแทนระหว่างบุคลากรส่วนกลางและต่างจังหวัด อัตราส่วนหรือสัดส่วนการ
จัดสรรค่าบริหารจัดการให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในต่างจังหวัด มองว่าต่าไป การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่เลี้ยงช้ามาก ประกอบกับทางอาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่
เลี้ยงเองก็จัดทาระบบเอกสารไม่ดี ไม่ครบถ้วน ขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ปัญหา
สภาพคล่องขององค์กรที่ทาให้เกิดข้อจากัดในการทางานให้มีคุณ ภาพมากขึ้น การขาดทีมบริหารที่เป็นมือ
อาชีพในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา การตัดสินใจของทีมบริหารส่วนกลางบางครั้งขาดข้อมูลที่
ถูกต้อง การที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนในทีมบริหารในบางเรื่อง ทาให้ปฏิบัติตามได้ยาก ขาดระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ ในการทางานทางวิชาการ ทาให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ ระบบการ
ติดตามและประเมินผลไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต นอกจากนี้ ก็ยังมีปัญหา
ความแตกแยกในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนกลาง ทั้งก่อนและหลังวิกฤตปี พ.ศ. 2559 อันเป็นผลมาจาก
ทัศนะ ท่าทีและการปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งที่ปัจจุบันถูกให้ออกไปแล้ว ปัญหาการสื่อสารและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของทีมงานบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนกลาง มีลักษณะตัวใครตัวมัน ไม่
เกื้อกูลกัน แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย บุคลากรส่วนกลางบางส่วนไม่เข้าใจบริบทการทางานของศูนย์การเรียนรู้ใน
ต่างจังหวัด เพราะไม่เคยไปเห็นของจริงหรือพื้นที่จริง การต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี ทาให้รู้สึกขาดความ
มั่ น คงและขาดแรงจู ง ใจในการท างาน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ บางแห่ ง มี ปัญ หาคุ ณภาพการสอนหรื อ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่พึงพอใจ มีการร้องเรียนแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ ไข ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในการหาผู้เรียนหรือขยายผลต่าง ๆ ไปสู่ชุมชน ปัญหาการลงทะเบียนเรียนและการจ่ายเงินของ
ผู้เรียนที่ล่าช้า บางส่วนมาจ่ายค่าเรียนตอนก่อนสอบไม่กี่วัน การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้เรียนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีปัญหา ยังไม่รวดเร็วพอ ไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ ก็ยังมีเสียงสะท้อนในเรือ่ ง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งของที ม บริ ห ารยั ง มี ไ ม่ ม าก ท าให้ ข าดการมี ส่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่ า ย
ต่างจังหวัดหรือบางส่วนรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ ทาให้ไม่อยากมีส่วนร่วม ประกอบกับค่าตอบแทนก็
ค่อนข้างต่ามาก ยิ่งส่งผลทาให้ขาดแรงจูงใจในการทางาน และสุดท้ายคือ การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยบุคคลหรือคณะกรรมการ 3 ฝ่าย หรือที่เรียกว่า โมเดล 3 ฝ่าย ที่ประกอบไปด้วย 1) ชุมชน/
ตัวแทนชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) ตัวแทนหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการระดมทุนของชุมชนนั้น
ปัจจุบันโมเดลนี้ใช้การไม่ค่อยได้ มีศูนย์การเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยคณะกรรมการทั้งสามฝ่ายนี้เหลืออยู่
น้อยมาก หรือที่เหลืออยู่ พบว่า ก็ไม่มีความเข้มข้นพอ แต่มีหลายแห่งที่ได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือคณะกรรมการศูนย์การเรียนรูใ้ หม่ โดยยึดหลักความสนใจ ความใส่ใจ หรือความต้องการมีส่วน
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ในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น มีเวลาในการเข้าร่วมผลักดัน -ขับเคลื่อน มากกว่าเอาเรื่องสถานภาพ
ทางองค์กร หรือตาแหน่งต่าง ๆ หรือความเป็นตัวแทนสถาบันเป็นตัวตั้ง ทาให้ได้คนจริง ที่ต้องการมีส่วนใน
การผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นจริง
❖ ผลผลิ ต (Outputs) ส าหรั บ ด้ า นผลผลิ ต ณ ที่ น้ี ขอน าเสนอเฉพาะจ านวนผู้ เ ข้ า เรี ย นและผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นหลัก พบว่า ในช่วงปีดังกล่าว
มีจานวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด 5,920 คน จากจานวนนี้ มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 5,608 คน หรือ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.7 ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ผลผลิ ต ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง หรื อ เฉลี่ ย ประมาณ 1,122 คนต่ อ ปี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าหญิง (ร้อยละ 53 และ 47 ตามลาดับ) แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่แตกต่าง
กว่ ากัน มากเท่าใดนั ก สาหรั บ อายุของผู้สาเร็ จการศึ กษา พบว่ า ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นวัยกลางคน หรืออายุ
ระหว่าง 41-50 ปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 31-40 ปี และอันดับสาม คือ ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี
หรืออาจกล่าวได้ว่า ร้อยละ 90 อยู่ในช่วงวัยทางาน (working age) ขณะที่ผ้ทู ี่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีเพียงร้อยละ
6 และผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 4 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นมีร้อยละ 84 ในขณะที่สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนมีเพียงร้อยละ 13 และสาขาที่สาเร็จ
การศึกษาน้อยที่สุด คือ สาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน มีเพียงร้อยละ 3 การที่สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นเพราะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้าน ทาให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตและชุมชนท้องถิ่นมากกว่า สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการพั ฒนาชุ มชนได้มากกว่า มี ความครอบคลุมหรือรอบด้านมากกว่า และ
สามารถนาไปใช้ในการสมัครงานหรือทางานได้มากกว่าสาขาอื่น ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สาหรับผู้เข้าเรียน
หลักสูตรปริญญาโทในช่วงปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า มีทั้งหมดจานวน 301 คน หรือเฉลี่ยปีละ 60 คน
และสาเร็จการศึกษาทั้งหมดจานวน 69 คน ในช่วงเวลา 3 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 หรือเฉลี่ยปี
ละ 23 คน โดยสรุป ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่มีผลผลิตหรือการบรรลุผลในเรื่องจานวน
ผู้สาเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริญญาตรีใ นช่ วงเวลา 5 ปี (2553-2557) ปีละ 1,000 กว่ าราย ซึ่ งถือว่ าเป็น
จานวนที่พอเหมาะ ไม่มากไป ไม่น้อยไป แต่ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะจาเป็นต้องนาต้นทุนหรือ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดมาค านวณเปรี ยบเที ยบกั บผลผลิ ต ที่ไ ด้ ร่ว มด้ ว ย จึ ง จะท าให้ ท ราบได้ ว่ า เป็ น การจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวประมาณเท่าใด เมื่อเทียบกับผลที่ได้ สูงกว่าหรือต่ากว่า
การศึกษาในระบบ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ แต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับผลที่ได้
เพราะมีบัณฑิตและผู้เรียนจานวนไม่น้อยที่สามารถแสดงบทบาทในการทางานในชุมชน หรือการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ ตามที่ ม.ชีวิตได้กาหนดไว้ในระดับสูงจานวนมาก ซึ่งจะได้กล่าวสรุปในลาดับ
ต่อไปนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
❖ ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcomes and Impacts) สาหรับผลลัพธ์และผลกระทบ พบว่า ได้เกิด
ผลลั พ ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ หรื อ ผลกระทบเชิ ง บวกต่ า ง ๆ (positive impacts) มากมายหลาย
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ประการในตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
หรือถึงขั้นถอนรากถอนโคน (truly transformed) ซึ่งสามารถแบ่งระดับการเปลี่ยนแปลงออกไปตามบทบาท
ภารกิจที่ทาในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับจานวนผู้รับประโยชน์ และ scale ของการทางานในชุมชน
เช่น ด้านการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นหรือการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นของตน การพัฒนา
ชุมชน-สังคมและการสร้างเครือข่ายทางสังคม การสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้านเสื้อผ้า / เครื่องนุ่งห่ม
การจัดตั้งสถาบันการเงิน/องค์กรการเงินในชุมชน การจัดตั้งองค์กรผู้ผลิตที่เชื่อมกับอาชีพหลักของชุมชน
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่มีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน / คนในชุมชน / สมาชิก / เกษตรกร
การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมต่ า ง ๆ รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนการผลิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ / วิธีคิด / พฤติกรรม การสืบสาน-ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชุมชน /
การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นผู้นา (ผู้ใหญ่บ้าน) ในการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน การทาการเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมกิจกรรม/การทางานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และการแพทย์แผนไทย เป็นต้น
สรุป: จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีจานวนบัณฑิตที่มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในระดับสูงรวม
แล้วประมาณ 32-33 คนในขอบเขตทั่วประเทศ และที่ยังเป็นนักศึกษา/ผู้เรียนปัจจุบัน แต่มีบทบาท
และมีศักยภาพ-ความสามารถ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นหรืออยู่ใน
ระดับสูง อีกอย่างน้อยประมาณ 11 คน รวมเป็นบัณฑิตและนักศึกษาที่มีบทบาทที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจานวน 44 คน สาหรับที่เหลือได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง
ๆ ในระดับรองลงมาได้อีกจานวน 116 ราย รวมเป็นจานวน 160 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการคัดสรร
ออกมาจากฐานข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเดี่ยว จานวนทั้งหมด
384 ราย และที่เหลืออีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 224 รายนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1)
กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักหรือยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ และ 2) กลุ่มที่ทีมวิจัยยังไม่ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลมีจานวนมาก ซึ่ง
ในส่วนนี้ทาง สรพ. สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการเขียนบทความได้
บทเรียนที่เรี ย นรู้ (lesson-learned) ซึ่งเป็นประเด็นวิชาการที่ค่อนข้างใหญ่ และควรใช้เป็นวัตถุดิบที่
สาคัญในการนาไปถกเถียง ขบคิด เพื่อวางจังหวะก้าวในลาดับต่อไป คือ
1) การจัดการศึกษาทางเลือกในบริบทของ สรพ. และสังคมไทย ยังเผชิญกับการต้องพึ่งพาตนเอง
เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือการอุดหนุนจากรัฐ (subsidies) เพราะเป็นการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ดาเนินการโดยภาคประชาสังคม ทาให้ต้องดิ้ นรนด้วยตนเอง ทั้ง
ๆ ที่คนที่มาเรียนจานวนมากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสในช่วงวัยเรียน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไม่ดี ทาให้ต้องไปทางานช่วยเหลือครอบครัว และคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ที่
ในช่วงที่ผ่านมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ห่างไกลจากเมือง หรือไกลจากการพัฒนาความทันสมัยของ
ประเทศ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สามารถทาให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสต่าง ๆ
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ของคนในสังคม ดังนั้น จึงควรมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เพื่อให้รัฐจัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งมา
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
2) การจัดการศึกษาทางเลือกร่วมกับสถาบันการศึกษาในระบบ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ
เข้าถึงผู้เรียนได้จานวนมากผ่านโครงสร้างและเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะ
ปัญหาธรรมาภิบาลและแนวคิดที่ไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษา
ของสังคมไม่สามารถร่วมมือกันผลักดันและสานต่อการศึกษาที่มีแนวคิดและปรัชญาที่อยู่บนฐาน
ประสบการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นของประเทศได้ ทาให้สังคมไทย ยังต้องใช้ระบบ
การศึกษาที่ลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ หรือการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตยังคงเป็น
กระแสหลัก ทาให้การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตและสังคม ยังต้องประสบ
ชะตากรรมด้วยตนเองอย่างกระท่อนกระแท่น และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทาให้สังคมไทยอ่อนแอ
ประกอบกั บ สรพ. เองก็ ยั ง มี จุ ด อ่ อ นในการสร้ า งความรู้ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ความจริ ง ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นไปได้ยาก หรือยังอยู่ในเขตแดน
ของข้อจากัด เพราะขาดการสร้างความรู้บนฐานการขับเคลื่อนของบัณฑิตที่มีผลงาน
3) การสื่อสารระหว่าง สรพ. กับ สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับ ดูแล ติดตามการ
ทางาน ยังมีช่องว่างอีกมาก หรือยังไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
กระบวนทัศน์ วิธีคิด มุมมองที่แตกต่างกัน ทาอย่างไร จึงจะมีการสื่อสาร ทาความเข้าใจบริบทที่
แตกต่างกัน ยอมรับและเคารพในแนวทางของ ม.ชีวิตด้วยความจริงใจ มีการสร้างความร่วมมือ
กันในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ที่จะเป็นการหนุนเสริมให้เกิดพลังในการสร้าง
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้จริง
4) เครือข่ายที่เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในภูมิภาคจานวนมาก ยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น
หรือยังไม่เข้มข้นในเรื่องวิธีคิด มุมมอง แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อท้องถิ่น รวมถึงยั งขาด
ศักยภาพในการผลิตหรือสร้างความรู้บนฐานการทางานและการขับเคลื่อนด้วยตนเอง ทาให้
เครือข่ายในชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้าสามารถทาอย่างมีความเชื่อมโยง มีความ
ชัดเจน สามารถสร้างความรู้ได้ จะทาให้ระบบต่าง ๆ ในชุมชนเข้มแข็งขึ้นได้ แม้จะต้องเผชิญกั บ
พลังของรัฐและทุนที่เหนือกว่าก็ตาม
5) การเป็นสถาบันที่สอนด้านการพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี มีอยู่มีกินในท้องถิน่ ของตน ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายในทางปฏิบัติ เพราะจริง ๆ แล้วคนจานวนมากหรือคนทั้งหมดยังต้องขึ้นต่อรัฐและทุนในมิติ
ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐและทุนยังมีพลังในการครอบงาหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตของประชาชน
ผู้เรียน บั ณ ฑิ ต เหนือพลัง ของสถาบัน ชุมชน เพราะสถาบัน ชุมชนเองก็อยู่ใ นภาวะเชิ งวิ พากษ์
(critical point) เพราะกลไกต่าง ๆ มีการทับซ้อนกันค่อนข้างมาก จึงควรทาความเข้าใจเรื่องความ
สลับซับซ้อนของระบบที่เป็นอยู่ เพราะมีความสาคัญมากต่อการเข้าถึงความจริง หรือการมอง
อย่างสอดคล้องกับความจริง
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6) การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน ที่จาเป็นต้องทางานเชิงเครือข่าย หรือมีการบริหารจัดการ
เครือข่ายที่เชื่อมกับชุมชนท้องถิ่น จาเป็นต้องมีความแม่นยาในด้านข้อมูล ทาอย่างไรจึงจะเกิดการ
สื่อสารกันด้วยช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่เป็นทางการ มีความสม่าเสมอ มีการรับฟังซึ่งกันและกัน จะ
สามารถลดช่องว่างต่าง ๆ ได้มาก และทาอย่างไร จึงจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่ใช้เงินเป็นตัวนา ภายใต้เงื่อนไขที่จากัดด้านการเงิน ยิ่งต้องสร้างพลังเชิงสังคม หรือการ
ระดมพลังจากทุกคน ทุกระดับ เพราะที่จริงมีทรัพยากรในท้องถิ่นหลากหลายประเภท แต่ที่ผ่าน
มา ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยหรือทาความเข้าใจอย่างจริงจัง
7) การเป็นสถานประกอบการทางสังคม (social enterprise) ที่กาหนดไว้เดิม ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน
น่าจะยังมีความเป็นไปได้ ถ้ามีการสารวจหรือศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจัง
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรู ้
ต่ อ ระบบการบริหารจัด การและระบบการเรียนการสอนของมหาวิ ท ยาลัยชีวิต
ความนา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในการนี้เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางของมหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของ
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพื่อศึกษาและประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และผลที่เกิดขึ้น สอง เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และ
สาม เพื่อศึกษาวิจัยการให้ความสาคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจในฐานะผู้ เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้จะนาไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ
รวมถึง การได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลักหรือเป็นแกนสาคัญในการจัดการศึกษาภายใต้
“รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้สอนได้มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ:
1. อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 138 คน แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 68 เป็น
เพศหญิงร้อยละ 32 อายุเฉลี่ย คือ 55 ปี กลุ่มวัยที่มีมากที่สุดคือ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ผู้ตอบส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส ผู้ตอบมากกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การเป็น
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิตมากกว่า 3 ปี เกือบ 3 ใน 4 ของอาจารย์ ประกอบอาชีพอื่น ๆ ด้วย ในขณะที่
อาจารย์ที่ระบุว่าทางานที่มหาวิทยาลัยชีวิตแห่งเดียวมีประมาณร้อยละ 30 ในเรื่องของรายได้ต่อเดือน
พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 เป็นกลุ่มที่มากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกือบ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทหรือเข้าร่วมในกลุ่ม -องค์กรต่าง ๆ ใน
ภาคประชาสังคม ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่ระบุว่าไม่ได้มีบทบาทดังกล่าว
2. ในเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญเป็นอย่างดี กล่าวคือ อาจารย์เกือบทุกคนหรือร้อยละ 90 ได้ทาในสิ่งที่ สอน และสอนในสิ่งที่
ทา เช่นเดียวกันกับปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตที่เกือบทุกคนรับทราบเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่อง
ของแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning: TL) พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ
55) ได้ยินและทราบเป็นอย่างดี และให้ความสาคั ญมาก มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่ไม่ทราบและแทบไม่ให้
ความสาคัญ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอานาจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ทราบและให้
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ความสาคัญ และในเรื่องของการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ร้อยละ 85 ใช้แนวทางดังกล่าวในการ
เรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจาวัน
3. ผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการ
เป็ น ผู้ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.94 คะแนน) เมื่ อ
พิจารณาคะแนนความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า ในภาพรวม ด้าน การบริหารจัดการและ
การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.46 คะแนน หรือมีความพึงพอใจปานกลาง ด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.70 คะแนน
หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคะแนนความพึงพอใจ
3.21 คะแนน หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพ
ผู้เรียน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.86 คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น ในระบบบริหาร
จัดการที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมากที่สุด คือ ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากยังมีคะแนนความพึงพอใจอยู่เพียงแค่
ในระดับปานกลาง
4. สาหรับคุณลักษณะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และรายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความพึงพอใจในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม
พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ 3.94
คะแนน ส่วนคะแนนความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีคะแนน
ความพึ ง พอใจ 3.52 คะแนน ดั ง นั้ น ควรมี ก ารท าความเข้ า ใจในคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วของอาจารย์
มหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ที่เหมาะสมกับบริบทของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่ เพื่อให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความสุขและมีแรงจูงใจใน
การทางานเพื่อแสดงบทบาทในการพัฒนาคนและชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต
ได้มากยิ่งขึ้น
5. ข้อเสนอแนะเพื่อให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น คือ การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานเหมือนกับสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ มีเวทีด้าน
การส่งเสริมหรือสนับสนุนผลงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตองค์ความรู้แ ละ
การสร้ า งเสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการจั ด
การศึ กษา ซึ่ ง ก็ คือ แนวคิ ดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลง แนวคิ ดและทฤษฎีศักยภาพและ
ความสามารถ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพึ่ ง พาตนเอง
ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาทในด้านการสร้างเสริมพลังอานาจเชิง
บวกซึ่งกันและกัน
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิต
ต่ อการจัดการศึกษาของมหาวิ ท ยาลัยชีวิต
ความนา: การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพื่ อศึกษาและ
ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพของระบบการเรียนการสอน และคุณภาพ
ของระบบการติดตามและประเมินผล และ สอง เพื่อศึกษาวิจัยการให้ความสาคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจ ในฐานะผู้เรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลัก ที่เป็นแกนสาคัญในการจัดการศึกษาภายใต้
“รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สามารถสรุป
ได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษา:
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 449 คน เป็นชาย
ร้อยละ 53 เป็นหญิง ร้อยละ 47 อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 81 ปี อายุต่าสุด คือ 22 ปี เมื่อ
จาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส คือ ร้อยละ 66 อาชีพหลัก ร้อยละ 27 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 22 คือ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นไปอยู่จังหวัดอื่นก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ร้อยละ 66
ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่น มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ระบุว่าเคยย้ายถิ่น และส่วนใหญ่ เป็นผู้หารายได้หลัก
ให้กับครอบครัว (ร้อยละ 64) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ผู้ให้ข้อมูลประมาณ 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่ 10,00120,000 บาท ถัดมาร้อยละ 22 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท บัณฑิตประมาณ ร้อยละ 44 ยังคงทาบัญชี
ครัวเรือน หรือ ทาเป็นประจา ในขณะที่ผู้ไม่ได้ทามี ร้อยละ 12 ส่วนเรื่องความพอเพียงของรายได้ต่อเดือน
ผู้ตอบเกือบร้อยละ 47 ระบุว่ามีเพียงพอและเหลือเก็บ ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 33 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มี
เหลือเก็บ ส่วนผู้ที่ไม่เพียงพอและไม่เหลือเก็บมีเพียงร้อยละ 13 เมื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 57
มีหนี้สิน ผู้ไม่มีหนี้สินมีเพียงร้อยละ 24 สาหรับมูลค่าของหนี้สินที่มีอยู่ ผู้ตอบที่มีหนี้สิน ร้อยละ 42 ระบุว่า
ตนมีหนี้สินอยู่ระหว่างหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท รองลงมา คือ ร้อยละ 18 มีหนี้สินประมาณ 1 – 3 ล้านบาท
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ทาให้เกิดหนี้สิน ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 27 ระบุว่า เกิดจากการซื้อสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน และในบรรดาผู้ที่มีหนี้สิน ร้อยละ 84 ระบุว่า สามารถชาระได้ตาม
กาหนดเวลา แต่มีร้อยละ 7 ไม่สามารถชาระหนี้สินได้ตามกาหนดเวลา สาหรับการถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่
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หรือร้อยละ 64 ปลูกบ้านบนที่ดิ นของตนเองต่ากว่า 10 ไร่ และผู้ตอบร้อยละ 20 มีที่ดินเพื่อทาการเกษตร
หรือทากิจการส่วนตัวต่ากว่า 10 ไร่โดยประมาณ
สาหรับบทบาททั้งในชุมชนไปจนถึงภาคประชาสังคม หรือระดับประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 61
มีบทบาทดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ
70 ระบุว่า อยู่ในระดับดี ส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ 2 มีความสัมพันธ์น้อยและไม่ค่อยดี ในเรื่องของ
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป็น
อย่างดี ในขณะที่ประมาณร้อยละ 4 มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อยดี
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องการเดินทางมาเรียน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกือบร้อยละ 80 ใช้พาหนะส่วนตัวมาเรียน ส่วนแหล่งเงินที่นามาใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผู้ตอบ
ร้อยละ 84 ใช้เงินเก็บของตัวเอง รองลงมาใช้เงินของบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 7 สาหรับปัญหาในการจ่าย
ค่าเล่าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68 ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อน
เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 42 ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากคาบอกกล่าวจาก
นักศึกษา/ศิษย์เก่า
สาหรับเรื่องการตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 63 ตัดสินใจเรียนด้วยตนเอง เมื่อถาม
เกี่ยวกับเหตุผลหลักที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต สามเหตุผลระบุในเรื่องความต้องการเรื่องปริญญาบัตร
ความต้องการการยอมรับทางสัง คม และความภาคภูมิใจ สาหรับคาถามที่ว่า เหตุผลใดสาคัญมากที่สุด
ผู้ตอบร้อยละ 83 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจ เหตุผลอื่น ๆ คือ การนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง (ร้อยละ 73) รองลงมาคือ ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง (ร้อยละ 68) ในเรื่องการได้รับการสนับส
นุนจากครอบครัวให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
ครอบครัว
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ราวร้อยละ 80 ทราบเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างดี เช่นเดียวกับความรู้ในเรื่องการเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 79) แต่ในเรื่องการสร้างเสริมพลัง
อานาจ มีร้อยละ 57 ที่ระบุว่า เคยได้ยิน และการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกือบร้อยละ 90 ระบุ
ว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
สาหรับสิ่งที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แผน 4 แผน ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 88 เห็นว่าเป็น
ประโยชน์มาก ในเรื่องการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ ร้อยละ
79 ตอบว่า ทราบและเห็นด้วย
สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญของการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45 ระบุว่า ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ร้อยละ 23 ระบุว่ามาจากเรื่องรายได้และรายจ่าย
ของครอบครัว ส่วนความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผลปรากฏว่า ผู้ตอบเกือบ
ร้อยละ 90 มองว่าคุ้มค่า ในด้านการมีบทบาทเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 35 ตอบว่า มีบทบาท
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ดังกล่าว สาหรับการแนะนาให้ผ้อู ื่นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 42 ระบุว่า ได้แนะนาให้คนอื่น
มาเรียน
ในเรื่องการนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ประโยชน์หลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น ร้อยละ
64 ได้ทาโครงการร่วมกับชุมชน หรือทาภายในชุมชนตนเอง และในเรื่องการนาวิชาหรือกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน พบว่า ร้อยละ 90 ได้ใช้ในการพัฒนาชีวิตตนเอง ร้อยละ
69 ได้นาไปใช้ในการพัฒนาครอบครัว และร้อยละ 65 ได้นาไปใช้พัฒนาชุมชน และในเรื่องการทาสิ่งที่
เสริมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 42 ได้ทาแล้ว ส่วนแนวทางการสนับสนุนให้การศึกษารูปแบบ
มหาวิทยาลัยชีวิตคงอยู่ในพื้นที่ ผู้ตอบมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 54 อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น
ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้มีผ้มู าเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น และพร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมตามที่ศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยชีวิตขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
2. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่อง 1) หลักสูตร เนื้อหา
รายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 3) พื้นที่การ
เรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) อาจารย์ผ้สู อน 6) อาจารย์พี่เลี้ยง 7) สื่อการ
เรียนการสอน และ 8) การเปลี่ ยนแปลงตนเอง พบว่ า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้ อที่ได้ กล่ าวมาข้างต้น
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย
ชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือการเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม คะแนน
เฉลี่ย คือ 4.34 คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก
จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัย 8 ด้าน ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ในเรื่องของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 3.86 คะแนน) และใน
เรื่องของระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน) โดยถือเอาคะแนนเฉลี่ย
ที่ต่ากว่า 4.00 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ดังนั้น หากมีการพัฒนา
ปัจจัยเพื่อให้ผ้เู รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ควรพัฒนาในปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ:
1. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุก
ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัมฤทธิ์ผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองนั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่ง
หมายความว่า การนาหลักการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้กับวัยผู้ใหญ่ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล
หากมีการพัฒนาเครื่องมือสาหรับวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงได้ จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนในรุ่นต่อไปได้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ประสบผลสาเร็จ หรือ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษา เพราะจาก
การประเมินความพึง พอใจโดยผู้เรียน อยู่ ใ นระดับมาก (มีคะแนนความพอใจโดยเฉลี่ ยมากกว่า 4.00
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทุกหัวข้อ) ยกเว้นในเรื่อง ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
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ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่กาลังศึกษา (3.94 คะแนน ระดับมาก) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ในเรื่องการมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่ างเห็นได้
ชัดเจน ตั้งแต่กาลังศึกษานั้น พบว่า ได้คะแนนเพียง 3.77 คะแนนหรือยังไม่ค่อยสูงเท่าใดนัก ดังนั้น ควรมี
การพิจารณาในเรื่องความคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแต่กาลังศึกษา ถ้าสามารถทาได้
3. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยชี วิต พบว่า ส่วนใหญ่แล้วได้รับข้อมูลจาก
ผู้เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้ถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเรียน ดังนั้น ควรมีการสื่อสารข้อมูลสาคัญไปในทิศทางเดียวกัน และแก้ไขคากล่าว
ที่ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตเข้าง่าย จบง่าย หรือ ไม่เข้าเรียนก็จบได้ เป็นต้น
4. ปั จ จั ย การจั ด การศึ ก ษาที่ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ย คื อ ด้ า นสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และ
บรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น เมื่อนาผลที่ได้มาเทียบกับการประเมินครั้งนี้
5. เรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิดสาคัญ คือ แนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจให้กับผู้เรียน ควรให้มี
ความเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีบัณฑิตครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่รับทราบหรือเคยได้
ยิน หากทาได้ จะเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ได้มากยิ่งขึ้น เพราะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บัณฑิตหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีบทบาทดังกล่าว
6. สาหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น ควรสนับสนุนการจัดเวทีวิชาการ การนาเสนอผลงาน การโต้วาที ใน
ประเด็นทางวิชาการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงหรือข้ามภูมิภาค หรือจัด
ที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท้องถิ่นตน แต่
ยังเข้าใจบริบทของภาคอื่น ๆ อีกด้วย และในเรื่องการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรโดยตัวบัณฑิต ควรมีการจัดทาจดหมายข่าว การทาเว็บไซต์ การจัดงานศิษย์เก่า ฯลฯ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่กิจกรรม ความเคลื่อนไหว หรือวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิต
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู เ้ รียน
ต่ อการจัดการศึกษาของมหาวิ ท ยาลัยชีวิต
ความนา: การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชีวิตนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ ง เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต การใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง และผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ต่อตนเอง และชุมชน สอง เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
และสาม เพื่อศึกษาการให้ความสาคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจในฐานะที่เป็นผู้เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง ผลที่ได้รับจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงได้ทิศทางในการส่งเสริมการใช้แนวคิดและทฤษฎีหลัก ที่เป็นแกนสาคัญในการจัดการศึกษา
ภายใต้ “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการศึกษา:
1. คุณลักษณะผู้เรียนที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 606 คน เป็นชาย
มากกว่าหญิง ร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ตามลาดับ อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 72 ปี อายุ
ต่าสุด 18 ปี เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ
37 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59) อาชีพหลัก ร้อยละ 29 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 23
คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นไปอยู่จังหวัดอื่นก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ชีวิต ร้อยละ 60 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่น มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่เคยย้ายถิ่น ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้หา
รายได้หลักให้กับครอบครัว (ร้อยละ 55) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ผู้ ตอบราว 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่
10,001-20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 23 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ผู้เรียนประมาณร้อยละ 90 ยังคงทา
บัญชีครัวเรือน หรือ ทาเป็นประจา ส่วนเรื่องความพอเพียงของรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบร้อยละ 50 ระบุว่า มี
เพียงพอและเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอและไม่มีเหลือเก็บ มีไม่ถึงร้อยละ 10 ส่วนหนี้สิน ผู้ตอบ
ร้อยละ 62 ระบุว่ามีหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า มีหนี้สินต่ากว่า 50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่น รถยนต์/จักรยานยนต์ หรือเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน สาหรับความสามารถใน
การชาระหนี้สินคืน ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 ระบุว่า สามารถชาระหนี้คืนได้ตามกาหนดเวลา ส่วนที่ดินที่
ถือเป็นทรัพย์สินที่สาคัญ พบว่า ส่วนใหญ่หรือผู้ตอบมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) มีที่ดินสาหรับปลูกบ้าน/
สร้างที่อยู่อาศัยต่ากว่า 10 ไร่ และมีที่ดินเพื่อทาการเกษตรหรื อประกอบอาชีพต่ากว่า 10 ไร่ เช่นเดียวกัน
(ร้อยละ 33)
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ในเรื่ อ งของการมี บ ทบาทในภาคชุ ม ชน ประชาสั ง คม ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54 มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21 ไม่มี
บทบาทใด ๆ ในชุมชน หรือในระดับอื่ น ๆ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 69 ระบุว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนเป็นอย่างดี สาหรับในเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ตอบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี
สาหรับข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับการศึกษาก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ
60 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากการศึกษานอกระบบ ในเรื่องของวิธีการเดินทางมาเรียน ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 73 เดินทางมาเรียนโดยใช้รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว ส่วนค่าเล่าเรียน ผู้ตอบร้อยละ 86
ใช้เงินของตัวเอง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 6 ใช้เงินของบิดามารดา ในขณะที่ส่วนน้อยที่ระบุว่า
กู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ เมื่อพิจารณาในเรื่องปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น ล่าช้า หรือ
เงินไม่พอจ่าย พบว่า ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ร ะบุว่า ยังมีปัญหาการค้างจ่ายค่าเทอม ในขณะที่ร้อยละ 71 ตอบ
ว่า ไม่เคยมีปัญหา
สาหรับการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือคิดเป็นร้อยละ 62
ส่วนผู้ที่ได้รับการชักชวนจากผู้อื่นมีอยู่ร้อยละ 32 ส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลั ยชีวิต ส่วนใหญ่ได้
รับมาจากนักศึกษาหรือศิษย์เก่า รองลงมาจากบุคคลที่รู้จัก หรือครอบครัว/ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 47 และ
44 ตามลาดับ) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต โดย
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90 ตอบว่า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
เมื่อถามถึงเหตุผลหลักที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งมีให้เลือก 3 เหตุผล คือ 1) ความต้องการใบปริญญา
บัตร 2) ความต้องการการยอมรับทางสังคม และ 3) ความต้องการความภาคภูมิใจ ให้ระบุว่าเหตุผลใด
สาคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 78 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจมากที่สุด รองลงมาในเรื่องความ
ต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 65) และสุดท้ายในเรื่องความต้องการการยอมรับทางสังคม (ร้อยละ 57)
ส่วนเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากสามเหตุผลข้างต้น ผู้ตอบระบุว่า ที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต
เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง (ร้อยละ 87)
เมื่อพิ จารณาถึงแนวคิ ด ปรั ชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึ กษาของมหาวิ ทยาลัยชีวิต
โดยเฉพาะแนวคิดปรัชญาหรือคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 81 ระบุว่ารับรู้หรือรับทราบเป็น
อย่างดี สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้ตอบร้อยละ 82 ตอบว่าเคยได้ยินหรือรู้จัก
สาหรับแนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจ มีผ้ตู อบร้อยละ 62 ที่เคยได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว
และในเรื่องการเรียนรู้หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏว่าผู้ตอบร้อยละ 96 ระบุว่าได้
เรียนรู้แล้ว
สาหรับประโยชน์ของการจัดทาแผน 4 แผน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 80 เห็นว่าเป็น
ประโยชน์มาก ในขณะที่วิชา/กลุ่มวิชาที่จัดสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ผู้ตอบระบุว่า
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ประทับใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ วิชาการรู้จักตนเองและการเปลี่ยนแปลงตน (ร้อยละ 70) อันดับที่
สอง คือวิชาการพัฒนาชีวิต (ร้อยละ 55) และอันดับที่สาม คือวิชากฎหมายในชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 41)
ในเรื่องของการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตจะต้องเป็นผู้นาชุมชนนั้น ผู้เรียนร้อยละ
78 รับทราบและเห็นด้วย มี 1 ใน 10 คน เท่านั้น ที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
เป็นผู้นาชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
สาหรับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้ ผู้ตอบร้อยละ 37 ระบุว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ สาหรับผู้ที่
ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46 ระบุว่ามีปัญหารายได้ /รายจ่ายในครอบครัว สาหรับ
ความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ผู้ตอบร้อยละ 97
กล่าวว่า คุ้มค่า และผู้ตอบร้อยละ 97 เช่นเดียวกันที่ระบุว่า มีความมั่นใจที่จะสาเร็จการศึกษาแน่นอน
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องของหลักสูตร เนื้อหา
รายวิ ช า โครงสร้ า งการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ ระบบการเข้ า เรียน การลงทะเบีย น พื้ น ที่ ก ารเรียนรู้
ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอน และที่สาคัญที่สุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมานี้
ผู้เรียนระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ สาหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจาก
การประเมินครั้งนี้คือ ความพึงพอใจในอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องที่สอน ส่วนความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่พบว่ายังไม่เหมาะสม หรือสูงไป
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ:
1. ผู้เรียนจานวนหนึ่ง ถึงแม้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ หรือรู้น้อยจนถึงปานกลาง เกี่ยวกับชุมชนที่ตนเอง
อาศัยอยู่ ผู้ที่ยังไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชนหรือภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวัง
ให้มีบทบาท หรือเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยเฉพาะภายหลังสาเร็จการศึกษา นั่นหมายถึงว่า ยัง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวผู้เรียนและชุมชน สมดังเจตนารมณ์ของมหาวิ ทยาลัยชีวิต ควรให้สาคัญใน
เรื่ อ งการเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการสื่ อ สาร การปลู ก ฝั ง การสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ การสร้ า ง
ประสบการณ์ การเสริมทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการและเทคนิควิธีต่าง ๆ
2. ผู้เรียนจานวนหนึ่ง ไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต สะท้อนให้เห็นข้ออ่อน
เกี่ยวกับการสื่อสาร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงตนเองของบางศูนย์การเรียนรู้
ดังนั้น ควรให้ความสาคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และควรมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ของอาจารย์ผ้จู ัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้ามาใหม่ด้วย
3. สองแนวคิดสาคัญสาหรับการศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง และแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอานาจ ที่พบว่า ผู้เรียนจานวนมากยังไม่เคยได้ยิน ควร
ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างเป็นระบบและมี
24 | บทสรุปผู้บริหาร

ทิศทาง และสามารถนามาใช้ในการกาหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทาระบบการประเมินผลที่
สอดคล้องกัน
4. ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและฐานะที่ค่อนข้างขัดสน บางคนไม่มีที่ดินทากิน
หรือมีทรัพยากรที่จากัด แต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเพื่อต้องการความภาคภูมิใจ ปริญญาบัตร หรือ
ต้องการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองในด้านต่าง ๆ สิ่งที่ต้องส่งเสริม ประการแรกคือ ควร
จะต้องสนั บสนุนให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะการมีร ายได้ เพิ่ มขึ้นในระหว่ างเรียน ควรส่ งเสริม
ศักยภาพความสามารถในการแสวงหาช่องทางต่อยอดจากสิ่งที่เคยทา สิ่งที่มีอยู่ในครอบครัว หรือใน
ท้ อ งถิ่ น ของตน สนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ น าทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว มาสร้ า งหรื อ พั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่า เพื่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาข้อมูลหรือการซื้อขาย
ผ่านตลาดออนไลน์ เมื่อผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ควรส่งเสริมการทากิจการ
ต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกับชุมชน หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน
5. ผู้เรียนกลุ่มที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือ มีหน้าที่การงาน /กิจการ/รายได้ที่มั่นคงแล้ว ควรเน้นการจัดทาแผน
ด้านการดูแลสุขภาพ และมีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ คานึงถึงการทางาน การพัฒนาตนเอง
และการใช้ชีวิตที่สมดุลสอดคล้องกัน และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อทาประโยชน์ใ ห้กับชุมชน หรือส่งเสริมให้
ริเริ่มกลุ่มหรือโครงงานที่สามารถทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
6. การประชาสั ม พั น ธ์ แ บบ “ปากต่ อ ปาก” ถื อ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
มหาวิ ทยาลัยชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษา ดังนั้น ผู้สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ น ผู้เรียน ศิ ษย์เก่า
คณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรคานึงถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งควรมีชุดข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น แนวคิดการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิ ด หรื อ ปรั ช ญาเกี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง ตั ว อย่ า งการเปลี่ ย นแปลงตนเองของผู้ เรียนเชิ ง
ประจักษ์ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง ความสามารถในการเป็นผู้นาชุมชน การศึกษาดูงานในพื้นทีเ่ รียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทาแผน 4 แผน
การทาโครงงานที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือการทาประโยชน์ต่อสังคมได้
7. อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัจจัยที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยชีวิต ควรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดและ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต และกระบวนการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตควรดาเนินไปตลอดเวลา
รวมถึงการประเมินศักยภาพและการสร้างเสริมพลังเชิงบวก เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เกิดความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งในเรื่องการนาความรู้ใหม่ๆ มาใช้สอน การใช้เทคนิคแปลกใหม่ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทาผลงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ตลอดจนความสามารถใน
การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในประเด็นทางวิชาการและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาใน “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต”
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การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิ ท ยาลัยชีวิต
ความนา: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและสาเหตุหลักที่มีผลต่อการลาออกกลางคัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันในแต่ละด้าน
ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554-2560 จานวน
51 คน ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ:
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 43 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 47 ปี ส่วนใหญ่
จัดอยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 33) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 26) ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 29) รองลงมาคือ เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ร้อยละ 21) สาหรับระดับการศึกษาเดิมก่อนเข้าเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียน รองลงมา ร้อยละ 25
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช./ปวส.
2. ก่อนยุติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73 ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ ซึ่งส่วนหนึ่ง
ชี้ให้เห็นว่ามีช่องว่างในการสื่อสารกัน ในขณะที่ร้อยละ 27 ได้ปรึกษาอาจารย์ที่ดูแล เมื่อสอบถามถึงโอกาส
กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตอีกครั้ง เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือร้ อยละ 49 อยาก
กลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่อยากกลับเข้ามาเรียนต่อมีร้อยละ 29
3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสาคัญที่สุดในการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็น
เรื่องค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ เรื่องเวลา (ร้อยละ 23)
4. เมื่อพิจารณาจานวนปัจจัยหลักหลายปัจจัยประกอบกัน คือ ปัจจัยคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้าน
คุณภาพผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 29 ที่ลาออก เพราะมีปัจจัย 3 ด้านที่ เป็นสาเหตุประกอบ
กัน ในขณะที่ร้อยละ 17 ระบุว่ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้ลาออก และร้อยละ 14 ระบุว่า ทั้ง 5
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัย-องค์ประกอบให้ลาออก
5. เมื่อพิจารณาสาเหตุการออกกลางคันที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึง จากมากไปหาน้อย พบว่า สาเหตุ
เรื่องค่าเล่าเรียนแพง (ร้อยละ 59) และมีงานประจามากขึ้น ทาให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนได้ไม่
เต็มที่ (ร้อยละ 59 เช่นเดียวกัน) เป็นสาเหตุแรกสุดในการตัดสินใจยุติการศึกษา ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญรองลงมา คือ มีภาระการประกอบอาชีพในวันเสาร์และอาทิตย์
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6. ทุกสาเหตุที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เวลา ตัวผู้สอน ผู้เรียน การบริหารจัดการ ล้วนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา ในเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษา ควรมีระบบสนับสนุนต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
ทั้งก่อนและระหว่างการเข้าศึกษา เช่น ระบบการออมของผู้ เรียน, กองทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงินภาครัฐ
หรือที่สามารถร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา ส่วนในเรื่องของเวลา ผู้สอนควรมีการให้คาแนะนาในเรื่อง
การบริหารจัดการเวลาของผู้เรียนเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดตามแผนการบริหารจัดการเวลา เพราะเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการสนับสนุนการใช้แผน 4 แผน สาหรับความเชื่อมั่นในตัวผู้สอน อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการเป็ น ต้ น แบบที่ ค วรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด และปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ:
1. ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มี 6 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน อายุต่าสุด 32 ปี อายุสูงสุด
73 ปี อาชีพหลักเกษตรกร 3 คน ลูกจ้าง 1 คน ค้าขาย 1 คน ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ 1 คน
2. ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นสาคัญ ซึ่งมาจากจุดเปลี่ยนของชีวิต เช่น มีภาระงานมากขึ้น มี
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปรับเปลี่ยนงาน เมื่อถึงเวลาในการจ่ายค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
สถานการณ์ทางการเงินของผู้เรียน ณ ขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที่มีนัยสาคัญ เกือบ
ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตและได้นาไปใช้ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อแล้ว และบาง
คนเมื่อสามารถจัดการเวลากับการเงินได้แล้ว อาจกลับมาศึกษาต่อ
คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ สาหรับมหาวิทยาลัยชีวิตในกรณีการออกจากการศึกษากลางคันของผู้เรียน:
1. ผู้ที่จาเป็นต้องยุติการศึกษาก่อนสาเร็จตามหลักสูตร ควรได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองว่าเป็นผู้
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ และไม่ควรบันทึกข้อมูล
นักศึกษาว่าเป็นผู้ออกกลางคัน แต่ให้ระบุว่าจาเป็นต้องพักการศึกษาชั่วคราว เมื่อผู้ที่จาเป็นต้องออก
กลางคันหรือต้องพักการศึกษาชั่วคราว มีความพร้อมอีกครั้ง สามารถใช้ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตได้
2. ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตทุกคนให้ทันสมัย ถูกต้องอยู่
เสมอ โดยไม่ ร ะบุ ว่ า ผู้ เ รี ย นลาออกไปแล้ ว ฐานข้ อ มู ล นี้ ส ามารถใช้ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และยังทาให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต หรือเคย
เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชีวิต
3. เพื่อแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน ควรแจ้งให้ผู้เรียนได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่
แท้จริง นอกจากค่าเล่าเรียนรายเทอม และควรมุ่งไปที่ผู้เรียนที่มีเงินออมก่อนเข้าเรียน และควรมีการ
ประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้
4. ควรพยายามลดช่องว่างในการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอน/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้/ผู้บริหารกับ
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ผู้เรียน ควรสื่อสารตั้งแต่แรกว่าถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรแจ้งให้เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันและ
อาจารย์/ผู้บริหารทราบ เพื่อให้มีกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การจัดตั้งกองทุน/การระดมเงิน
ออม/การแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์/ผู้บริหารของศูนย์
การเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่า ถ้ามีการสื่อสารกันมากเท่าใด ช่องว่างต่าง ๆ ย่อมลดลง และโปรดอย่าลืมว่า
การมีชีวิตที่ดีขึ้น การมีรายได้ การมีเงินออม การมีสุขภาพที่ดีขึ้น การบริหารจัดการเวลาได้ดี ฯลฯ ล้วนแต่
เป็นความท้าทายในเชิงการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
และแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ระบุว่า ชีวิ ตดีขึ้นตั้งแต่วันแรกหรือภาคการศึกษาแรกที่มาเรียน และยัง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านแผน 4 แผน ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนชีวิตและเป้าหมาย ที่
เชื่อมกับการบริหารจัดการเวลาในชีวิต การจัดการด้านการงาน/อาชีพ การจัดการด้านรายได้/การเงิน และ
การจัดการสุขภาพ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญมาก
ของมหาวิทยาลัยชีวิต
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การวิ เคราะห์จุดแข็ง จุ ด อ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
และข้อเสนอเชิงกลยุ ท ธ์ เ พื่อการจัด การศึก ษาทางเลือก
ของสถาบัน การเรียนรูเ้ พื่อปวงชน
ความนา: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลัก
ของการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบั นการ
เรียนรู้เพื่อปวงชนที่กาหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ในครั้งนี้
คือ การได้องค์ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพและข้อจากัด หรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของ
ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส่วนกลางไป
จนถึงระดับพื้นที่เรียนรู้ ผนวกด้วยมุมมองของคณะวิจัยประเมินผล และจากการประชุมระดมความคิดเห็น
ครั้งสาคัญ 2 ครั้ง คือ การประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
การประชุมนาเสนอผลการวิจัย ฯ เมื่อวัน ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในเรื่องโอกาสและอุปสรรค
ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการวิจัยโดยสรุป มีการนาเสนอดังนี้
1) ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง จุดอ่อน
2) ปัจจัยภายนอก : โอกาส และอุปสรรค
3) แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
1) ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง จุดอ่อน
จากการรวบรวมความคิดเห็นของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 3,198 ความ
คิดเห็นที่ได้จากการสอบถาม แบ่งเป็นความคิดเห็นด้านจุดดี จุดเด่น จุดแข็ง (2,029 ความคิดเห็น) พบว่า
มหาวิทยาลัยชีวิต มีจุดแข็งที่สาคัญ 8 ด้าน เรียงจากจานวนความคิดเห็นจากมากไปน้อย คือ อันดับที่ 1
ด้านวิชาการ/หลักการ/แนวคิด/ปรัชญา อันดับที่ 2 ด้านอาจารย์และบุคลากร อันดับที่ 3 ด้านการสร้าง
เสริมโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ อันดับที่ 4 ด้านสถานที่เรียนรู้ อันดับที่ 5 ด้านอัตลักษณ์ อันดับที่ 6
ด้านกลุ่มผู้เรียน อันดับที่ 7 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และ อันดับที่ 8 ด้านค่าใช้จ่าย
ส่วนจุดอ่อน จุดด้อย หรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา (1,169 ความคิดเห็น) ที่สาคัญ 10 ด้าน เรียงจาก
จานวนความคิดเห็ นจากมากไปน้อย คือ อันดับที่ 1 ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์
อันดับที่ 2 ด้านสถานที่ อันดับที่ 3 ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา อันดับที่ 4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อันดับที่ 5 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนและการติดตามประเมินผล อันดับที่ 6 ด้านการบริ หาร
จั ด การ อั น ดั บ ที่ 7 ด้ า นบุ ค ลากรและอาจารย์ อั น ดั บ ที่ 8 ด้ า นการจั ด การเวลา อั น ดั บ ที่ 9 ด้ า น
งบประมาณและการสนับสนุน และ อันดับที่ 10 ด้านการสื่อสารและการประสานงาน
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โดยสรุปจุดแข็ง / จุดอ่อน ที่สาคัญ คือ วิชาการถือเป็นจุดแข็งที่สุดของมหาวิทยาลัยชีวิต โดยเฉพาะในเรื่อง
สาระการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และหลักปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์ ซึ่งจะเป็น
โอกาสสาคัญในการผลิตหลักสูตรให้หลากหลาย ในขณะที่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์
ควรเร่งให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปรับปรุ งเว็บไซต์ส่วนกลาง และเพิ่มเว็บไซต์เครือข่ายให้
มากขึ้น และผลิตสื่อออนไลน์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับพื้นที่ วัย และการนาไปใช้
ส่วนด้านอาจารย์และบุคลากร, สิ่งอานวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา มีทั้งจุดแข็งและ
จุดอ่อน ซึ่งควรมีการสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้ามาเรียนแต่แรก ส่วนคุณภาพบุคลากร ควรได้รับแรงกระตุ้น
และแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องรอเวลา
สาหรับจุดแข็ง / จุดเด่น / สิ่งที่ดีของมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน คือ การสร้างเสริม
โอกาสต่าง ๆ ทางการศึกษาเรียนรู้และอัตลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นโอกาสในการสื่อสารกับสังคมภายนอก
หรือกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยชีวิต
ส่วนจุดอ่อน / ข้อด้อยที่ควรมีการพั ฒนาหรือปรับปรุงโดยกาหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและอาศัยความ
ร่วมมือ คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล การบริหารจัดการองค์กร การจัดการเวลา
งบประมาณและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการสื่อสารและการประสานงาน
2) ปัจจัยภายนอก : โอกาส และอุปสรรค
ในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นที่ได้จากมุมมองของคณะวิจัยและจากการนาเสนอผลการวิจัยในการประชุม 2
ครั้ง คือ การประชุม “ปฏิบัติการทบทวนและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อก้าว
กระโดดสู่อนาคตไทย 4.0” วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และ การ
ประชุมนาเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โอกาสของมหาวิทยาลัยชีวิตสามารถช่วงชิง คือ กระแสการศึกษาทางเลือก, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การเข้า
สู่สังคมสูงวัยของไทย, การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส, การเรียนรู้แบบออนไลน์, การเกิดชุมชน
ประเภทใหม่ๆ, และนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบการจัดการศึกษาในแบบมหาวิทยาลัยชีวิต คือ การลอกเลียนหลักสูตรการศึก ษา
ของมหาวิทยาลัยชีวิต และการแข่งขันแย่งชิงผู้เรียน, ค่านิยมและคุณค่าของใบปริญญา, การคลายตัวของ
คาว่า “ชุมชน” ในความหมายเดิม และทัศนคติและการรับรู้ขององค์กรภาคี/องค์กรสนับสนุนต่าง ๆ ที่ลดลง/
เปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปบางส่วน
3) แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
กลยุทธ์หรือแนวทางที่จะทาให้มหาวิทยาลัยชีวิตก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค และเป็นจุดเริ่มแห่งการพัฒนา
ปรับปรุง ดังนี้
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- จัดทาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือไต่ระดับทักษะความรู้
เช่น ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง
- จัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพและทางานเพื่อชุมชน
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ วัยที่กาลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในระบบ
และนอกระบบ รวมถึงกลุ่มผู้พิการ
- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการรับปริญญาได้เข้าเรียน
- ทาโครงการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและชุมชน ที่สามารถขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
- ไม่ปรับขึ้นค่าเล่าเรียน
- หาเครือข่าย แนวร่วม เป็นแหล่งทุน หรือกองทุนกู้ยืม โดยความร่วมมือของผู้นาท้องถิ่น
- จัดตลาดนัดวิชาการปีละครั้ง หรือ สองปีครั้ง ในแต่ละภูมิภาค
- พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้มีผ้เู ข้าชมมากขึ้น
- เผยแพร่เอกสารวิชาการ หนังสือเพื่อให้ความรู้ ที่สามารถเผยแพร่ได้โดยผู้อ่านไม่เสียค่าใช้จ่าย
- แก้วิกฤตปัญหาทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยการกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากแหล่งทุน เพื่อ
นามาใช้หนี้สินที่ค้างอยู่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร และสะสางปัญหาทาง
การเงินที่สะสมมานาน
- ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยชุมชน หาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง วิจัยภูมิปัญญา วิจัยตนเอง/วิจัยชีวิต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่น ฯลฯ
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