
 

ปาณฉัตร  ทิพย์สุข     
ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ ่า 
รุ้งทอง  ครามานนท์ 
สุริยาพร  จันทร์เจริญ 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

 
ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน 

ของ 

ของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ของมหาวิทยาลัยชีวิต 



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารยผ์ ูจ้ดักระบวนการเรยีนร ู ้

ต่อระบบการบริหารจดัการและระบบการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลยัชีวิต 

 

 

 

 

ปาณฉัตร ทิพย์สุข 

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ ่า 

รุ้งทอง ครามานนท์ 

สุริยาพร จันทร์เจริญ 

 

 

 

โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก 

และผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ 

สถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน (สรพ.) 

สนับสนุนโดย 

บริษัท ปตท.จ่ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที ยั งยืน 

 

  



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวติ 

ปาณฉัตร ทพิย์สุข และคณะ 

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

ความคิดเห็นและความพงึพอใจของอาจารย์ผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู้ตอ่ระบบการบริหารจัดการและระบบการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชวีิต.-- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหดิล, 2562. 

72 หน้า.-- (โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบัน

การเรียนรู้เพ่ือปวงชน). 

1. สถาบันอุดมศกึษา--หลักสูตร. 2. การศึกษาทางเลือก--การศกึษาและการสอน. 3. อาจารย์มหาวิทยาลัย--

ทัศนคติ. I. ปาณฉัตร ทิพยส์ขุ. II. ชื่อเรือ่ง. 

 

เอกสารทางวชิาการ / สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 478 

378.03 

ISBN 978-616-443-254-3 

 

จ านวน :   60 เลม่ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2562 

ปกและรูปเลม่ :  ปาณฉัตร ทิพยส์ุข 

จัดพมิพ ์:   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล 

   999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

   โทรศัพท ์0-2441-0201-4   โทรสาร 0-2441-9333 

   www.ipsr.mahidol.ac.th 

ร่วมกับ สถาบนัการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, บริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน)  

และมูลนิธพิลังที่ยั่งยืน 

พิมพ์ที ่:   โรงพิมพเ์ดือนตุลา 

   39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสติ 84  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

   โทรศัพท ์0-2996-7392-4  โทรสาร 0-2996-7395 

© สงวนลขิสทิธิ์ตามกฎหมาย



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ | ก 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ค าน า 

รายงานการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นผลผลิตหนึ่งใน 6 เรื่อง ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ “โครงการวิจัย 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดข้ึนในบริบทของสถาบันการ

เรียนรู้เพ่ือปวงชน” โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ

การสนับสนุนข้อมูลและกระบวนการท างานวิจัยจากสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือท่ี

รู้จักกันในนาม “มหาวิทยาลัยชีวิต”  

สาระส าคัญที่ปรากฏในรายงานการวิจัยฉบับนี้ มีสองส่วนส าคัญ คือ ส่วนแรกว่าด้วยเรื่อง

คุณลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงก็คือ อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนที่สอง ว่าด้วย

ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบ

สนับสนุนต่าง ๆ และระบบการเรียนการสอน ตลอดจนความพึงพอใจต่อผลผลิตและผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ทั้งน้ี ผลการวิจัยได้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่

มีบทบาทส าคัญต่อการบรรลุปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยชีวิต โดยรวมแล้วมีความพึง

พอใจในระดับสูงต่อทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึงความพึงพอใจต่อศักยภาพ

ของผู้ที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้  

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยชีวิตสามารถด าเนิน

ภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมุมมองของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ถ้าหาก 

สรพ. มุ่งหวังให้มีการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ค าตอบจึงไม่ใช่เพียงแค่รับทราบระดับความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ควรเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและคุณภาพ

ผู้สอนให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไปในทุกระดับ ทุกมิติ และทุกโอกาสที่มี โดยพิจารณาคุณลักษณะของอาจารย์

มหาวิทยาลัยชีวิตในด้านต่างๆ ที่ได้จากข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ควบคู่กันไปด้วย 

ความร่วมมือ การต้อนรับ และความเต็มใจย่ิงที่คณะผู้ วิจัยได้รับจากคณะบริหาร

ส่วนกลาง อาจารย์และอดีตอาจารย์ทุกศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน บัณฑิต ผู้เรียน สมาชิกใน
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ครอบครัวผู้เรียน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนาม แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนด้วยว่าผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้คุณค่ากับการวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ใน

ระดับสูง นอกจากการปฏิบัติงานด้านการวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมดแล้ว 

คณะผู้วิจัยยังประสงค์ที่จะเห็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเต็มที่ เพ่ือน าไปสู่การ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ยกระดับองค์กร รวมถึงระบบและกลไกต่าง ๆ และองคาพยพที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดกับการจัดการศึกษาทางเลือกของ สรพ. 

คณะผู้วิจัยหวังเพียงว่า รายงานการวิจัยหรือข้อค้นพบต่าง ๆ ในผลงานเล่มนี้ จะเป็น

เทียนที่ช่วยจุดประกายไปสู่การเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยชีวิตให้เป็น มหาวิทยาลัยทางเลือกท่ีมี

ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถด ารงสถานภาพการ

เป็น “โอกาสและความหวัง” และ “แสงเทียนส่องทาง” ในเส้นทางการจัดการศึกษาทางเลือก

เพ่ือปวงชนของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไปตราบนานเท่านาน  

 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกายน 2561  
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อ

ระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต ส าเร็จลงด้วยดีด้วย

ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งส่วนกลางและศูนย์การ

เรียนรู้เพ่ือปวงชนในจังหวัดต่าง ๆที่คณะวิจัยได้มีโอกาสเข้าไปเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 

ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561  

คณะวิจัยติดตามและประเมินผล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงผู้ให้ความร่วมมือทุกท่าน 

นับตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ส่วนกลาง ที่ได้

ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และผู้บริหารสองท่าน คือ ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการของ สรพ. และ นพ. พนัส พฤกษ์สุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้

กรุณาช่วยตรวจสอบแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน

ส่วนภูมิภาค ที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวกในด้านสถานที่ การติดต่อและประสานงาน การ

แจกจ่ายและท าแบบสอบถาม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และกรุณาให้สัมภาษณ์ด้วย

ความพร้อม ความยินดี และความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ แต่ได้

ท าแบบสอบถามและส่งกลับทางไปรษณีย์ด้วย  

คณะวิจัย ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เอ้ือให้

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยชีวิตได้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

รูปแบบของมหาวิทยาลัยชีวิตให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 

 คณะผู้วิจัย 

 20 พฤศจิกายน 2561   
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บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและ

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในการนี้เป็นการ

วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มีต่อคุณภาพของ

ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัยชีวิต วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพ่ือศึกษา

และประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการ

บริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และผลที่เกิดข้ึน สอง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และ สาม เพ่ือ

ศึกษาวิจัยการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจในฐานะผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ผลที่

คาดว่าจะได้รับจากศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งน้ีจะน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ

สนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลักหรือเป็นแกนส าคัญใน

การจัดการศึกษาภายใต้ “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้สอนได้มาก

ย่ิงขึ้น ผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัย สรุปได้ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 138 คน แบ่งเป็นเพศ

ชายร้อยละ 68 เป็นเพศหญิงร้อยละ 32 อายุเฉล่ีย คือ 55 ปี กลุ่มวัยที่มีมากที่สุดคือ 60-69 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 29 ผู้ตอบส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ผู้ตอบมากกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท และมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิตมากกว่า 3 ปี เกือบ 3 ใน 4 

ของอาจารย์ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย ในขณะทีอ่าจารย์ที่ระบุว่าท างานที่มหาวิทยาลัยชีวิตแห่ง

เดียวมีประมาณร้อยละ 30 ในเรื่องของรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 เป็นกลุ่มที่มากที่สุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกือบ 3 ใน 

4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทหรือเข้าร่วมในกลุ่ม-องค์กรต่าง ๆ ในภาคประชาสังคม 

ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่ระบุว่าไม่ได้มีบทบาทดังกล่าว 

2. ในเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย พบว่า 

อาจารย์เกือบทุกคนหรือร้อยละ 90 ได้ท าในส่ิงที่สอน และสอนในส่ิงที่ท า เช่นเดียวกันกับ



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ | จ 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตที่เกือบทุกคนรับทราบเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของ

แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning: TL) พบว่า มากกว่าครึ่ง 

(ร้อยละ 55) ได้ยินและทราบเป็นอย่างดี และให้ความส าคัญมาก มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่ไม่

ทราบและแทบไม่ให้ความส าคัญ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ พบว่า 

มากกว่าร้อยละ 70 ทราบและให้ความส าคัญ และในเรื่องของการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า ร้อยละ 85 ใช้แนวทางดังกล่าวในการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหาร

จัดการและระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

มีความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย 3.94 คะแนน) เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า ใน

ภาพรวม ด้าน การบริหารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.46 

คะแนน หรือมีความพึงพอใจปานกลาง ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สอนและผู้เรียน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.70 คะแนน หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.21 คะแนน หรือมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านการเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพผู้เรียน มีคะแนน

ความพึงพอใจ 3.86 คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น ในระบบบริหารจัดการที่

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมากที่สุด คือ ในเรื่องการบริหารจัดการและการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากยังมีคะแนนความ

พึงพอใจอยู่เพียงแค่ในระดับปานกลาง  

4. ส าหรับคุณลักษณะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องของเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความพึงพอใจในการเป็น

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุมี

คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ 3.94 คะแนน ส่วนคะแนนความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มี

รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจ 3.52 คะแนน ดังนั้น ควรมีการ

ท าความเข้าใจในคุณลักษณะดังกล่าวของอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละ

พื้นที่ เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความสุขและมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือแสดง

บทบาทในการพัฒนาคนและชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิตได้มากยิ่งข้ึน  
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน 

คือ การพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานเหมือนกับสถาบันการศึกษา

แห่งอ่ืน ๆ มีเวทีด้านการส่งเสริมหรือสนับสนุนผลงานวิชาการให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในเรื่อง

การผลิตองค์ความรู้และการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยชีวิต

ใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงก็คือ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิด

และทฤษฎีศักยภาพและความสามารถ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และ

แนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถในการแสดง

บทบาทในด้านการสร้างเสริมพลังอ านาจเชิงบวกซ่ึงกันและกัน 
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สารบญั 

หน้า 

กิตตกิรรมประกาศ ค 

บทสรุปผู้บริหาร ง 

บทท่ี 1 บทน า 1 

1. วัตถุประสงค์ของการศกึษาวิจัย 3 

2. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 3 

3. วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 5 

4. ประโยชนท์ีไ่ด้รบั 6 

บทท่ี 2 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 

1. เพศ 7 

2. กลุ่มอายุ 7 

3. สถานภาพสมรส 8 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 9 

5. อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลัยชีวิต 9 

6. รายได้ต่อเดือนรวมกับสมาชิกครอบครัว 10 

7. บทบาทหน้าท่ีหรือต าแหน่งในภาคประชาสังคม 10 

บทท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกับภารกิจการสอน กระบวนการสร้างการเรียนรู้ 

ท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต 13 

1. เหตุผลที่เข้ามาเปน็อาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยชีวิต 13 

2. ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ผูจ้ัดกระบวนการเรยีนรู้ท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต 14 

3. ท าในส่ิงที่สอน สอนในส่ิงที่ท า 14 

4. การทราบปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวติ 15 
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สารบญั (ต่อ) 

หน้า 

5. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง 16 

6. การให้ความส าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 16 

7. การให้ความส าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ 17 

8. แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 18 

9. ความเข้าใจค าว่า “สอนน้อย เรียนมาก” 18 

10. ปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุภารกิจ ในฐานะผู้สอน / ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน 20 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต 23 

1. ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน  

และผลท่ีเกิดข้ึน 23 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกับความพึงพอใจ 

ในภาพรวม 30 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาวิจัย 35 

บทท่ี 6 อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 39 

1. อภิปรายผล 39 

2. ข้อเสนอแนะ 42 

ภาคผนวก 44 

ก. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 44 

ข. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรยีนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ 
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มาตรฐาน และการแปลผล) 47 

ค. แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 50 
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แผนภาพที ่2-5   ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพที่ท าควบคู่กับ 

การเป็นอาจารย์ ม.ชีวิต 9 

แผนภาพที ่2-6  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 10 
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แผนภาพที ่3-2  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการท าในส่ิงท่ีสอน   
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แผนภาพที ่3-3   ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบปรัชญาและ 
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แผนภาพที ่3-4  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบเรือ่งแนวคิด TL 16 
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เรื่องแนวคิด TL 17 
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บทท่ี 1 

บทน า 

มหาวิทยาลัยชีวิตถือก าเนิดข้ึนมาเพื่อให้ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ได้ด าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีกนิ

มีใช้ในท้องถิ่นตนเอง และช่วยน าพาชุมชนเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดปัญญา 

พัฒนาตน และเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชน อาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตในฐานะผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้จึงมีพันธกิจส าคัญคือการบูรณาการการเรียนรู้ คือ บูรณาการการเรียนรู้กับ

นักศึกษา กับวิชาอ่ืน กับวิถีชุมชน กับการศึกษาและการพัฒนา และกับชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวของตน โดยด ารงตนเป็นครู เป็นโค้ช เป็นเพ่ือน เป็นญาติ และเป็นผู้น า หรือกล่าวได้

ว่าเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่สุดที่ท าให้มหาวิทยาลัยชีวิตสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิต อาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตต้องมีอุดมการณ์ ศักยภาพ และความสามารถ เพ่ือที่จะส่ือสาร

แนวคิดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ให้เป็นจริงข้ึนมาได้ แต่ในทางเป็นจริงพบว่า การเป็น

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้หรือบุคลากรที่มหาวิทยาลัยชีวิตนั้นต้องต่อสู้กับความคิดอย่าง

น้อยสองประการ คือ ท าตามอุดมการณ์แต่รายได้ต่ า หรือไม่ต้องท าตามอุดมการณ์แต่มีรายได้

สูง อย่างไรก็ดี ถึงแม้อาจารย์ที่ดีมีอุดมการณ์จ านวนหนึง่ค่อยๆ หายไป เพราะหมดไฟ หรือ หมด

ใจ ก็แล้วแต่ ก็ยังมีอาจารย์หน้าใหม่ที่สนใจ เข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์และชุมชน และสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยชีวิต ส่ิงส าคัญคือ จะท าอย่างไร

ที่มหาวิทยาลัยชี วิตจะรักษา “คนที่ ใ ช่” ไ ว้ ไ ด้นานที่สุด เพราะค่าตอบแทนที่ต่ าก ว่า

สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ ยังเป็นข้อถกเถียงประจ า อีกทั้งแรงจูงใจในอาชีพการงานก็เป็นเรื่อง

ส าคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องการพัฒนาตนเอง เช่นเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยชีวิตได้สร้างเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 

ในโครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่ เกิดข้ึนใน

บริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ที่มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพ่ือประเมินและ
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วิเคราะห์ระบบกลไก และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในด้านความพึง

พอใจต่อคุณภาพระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของระบบ

การเรียนการสอนหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เห็นว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด

องค์ประกอบหนึ่งของระบบการเรียนการสอนหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ หากมีการศึกษา

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อเรื่องดังกล่าว อาจท า

ให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรบุคคล

หรือทรัพยากรมนุษย์ (human resources) ที่มีความเหมาะสมที่สุด รวมถึงแนวทางการพัฒนา

ด้านวิชาการหรือระบบการเรียนการสอนหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  

ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ มีค าถามการวิจัยที่ส าคัญสองข้อ คือ หนึ่ง ระบบการพัฒนา

และส่งเสริมศักยภาพที่ผ่านมา อาจารย์มีความพึงพอใจแค่ไหน อยู่ในระดับใด และสอง ความ

คิดเห็นและความพึงพอใจต่าง ๆ ต่อสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรยีน

รู้อยู่ในระดับใด ผลที่ได้รับในการวิจัย ติดตามและประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้คือ หนึ่ง ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องของระบบบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอน และผลที่เกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องที่

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตมีความพึงพอใจในระดับต่ า และสอง ท า

ให้เห็นแนวทางที่สังเคราะห์มาจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่อาจน ามาพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและระบบ

การเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากศึกษา วิจัย ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจแล้ว 

การวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ยังต้องการศึกษาถึงการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวคิดการสร้างเสริมพลัง

อ านาจในฐานะผู้ เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เ พ่ือประเมินว่าอาจารย์ ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงได้น าผลการวิเคราะห์

ไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดข้างต้นให้กับอาจารย์ผู้จัด
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กระบวนการเรียนรู้ได้น าไปใช้กับผู้เรียนให้มากย่ิงข้ึน เพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลในการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้จริงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาวิจัยและประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และผลที่

เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 

2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้

จัดกระบวนการเรียนรู้ 

3) เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส าคัญต่อแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจใน

ฐานะผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1) กลุ่มเป้าหมาย  

คือ อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยชีวิตใน

ปัจจุบัน จ านวน 138 คน  

2) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล1  

เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 รวม 5 เดือน  

                                                 
1 การศึกษานี้เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ เร่ืองที่ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน ครอบคลุมทั้งเรื่อง การประเมินภาพรวมของ
ระบบและกลไกทั้งหมดของมหาวทิยาลัยชีวติทั้งด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ และการศึกษา
วิจัยในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มจ านวน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้/ผู้บริหาร, บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาปัจจุบัน/ผู้เรียน นอกจากนี้ ก็ยังมีเร่ืองการศึกษาปัจจัยสาเหตุที่
เกี่ยวขอ้งกับการออกกลางคันของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต และการประเมินและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
และการจัดท าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยชีวติ  
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3) ประเด็นความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ การบริหารจัดการและการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ การจัดกระบวนการ

เรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ

การเปล่ียนแปลงผู้เรียน/ศักยภาพผู้เรียน  

4) ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย   

4.1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริหารจัดการและการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ การ

จัดกระบวนการเรียนรู้/ วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน ส่ิงสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงผู้เรียน/ศักยภาพผู้เรียน   

4.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ และระบบ

การเรียนการสอน  

5) นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1) ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต 

หมายถึง ระดับของความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อกิจกรรมหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตอบสนองเมื่อเข้ามาอยู่ในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต 

ทั้งนี้อาจข้ึนอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ การรับรู้ ความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน 

5.2) ผลคะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่สะท้อนระดับความรู้สึกพึงพอใจ

มากน้อย ซ่ึงวัดได้จากคะแนนการตอบแบบสอบถามในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการบริหารและการเรียนการสอนในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต โดย

คะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

คะแนนความพึงพอใจ 4, 3, 2 และ 1 คือ คะแนนความพึงพอใจ มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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3. วิธีการด่าเนินการศึกษาวิจัย 

1) การเก็บรวบรวมข้อมลู  

การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือ 

แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การ

เรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์หรือเจ้าหน้าทีป่ระสานงานของศูนย์ เป็นผู้แจกจ่าย

แบบสอบถามให้กับอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในศูนย์ฯ และเก็บรวบรวมส่งให้คณะ

นักวิจัยในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2561 หรือ

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถส่งกลับคืนได้ทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาพบหรือ

มาท าแบบสอบถามในวันที่คณะนักวิจัยเข้าไปในพื้นที ่

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงผ่านการ

ตรวจทานจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์ในการท างานร่วมกบั

มหาวิทยาลัยชีวิตมาเป็นเวลานาน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อค าถาม

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ที่อยู่ การประกอบอาชีพ

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิต ฯลฯ ส่วนที่สอง เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ

ภารกิจการสอน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น เหตุผลที่มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต 

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ และ

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ และร้อย

ละ และ 2) ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ร้อยละ 
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4. ประโยชน์ที ได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ

และระบบการเรียนการสอน 

2) ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เ พ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยชีวิตมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

3) ท าให้ทราบถึงทิศทางการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ชีวิตได้น าแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง และแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

คณุลกัษณะทัว่ไปของผ ูต้อบแบบสอบถาม 

ในส่วนนี้เป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพอ่ืน ๆ ประสบการณ์ 

แนวคิด ที่เกี่ยวข้องในการเป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 138 คน  

1. เพศ 

 จากข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงสองเท่า นั่นคือ 

ร้อยละ 68 เป็นเพศชาย เมื่อเทียบกับเพศหญิงที่มีเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น  

แผนภาพท่ี 2-1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 60-69 ปี (จ านวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 29) และกลุ่มอายุที่พบมากรองลงมา คือ กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ 50-59 ปี 

(จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28 เท่ากัน) ส่วนกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีจ านวน 14 คน หรือร้อย

ละ 10 กลุ่มอายุ 70 ปีข้ึนไป มีจ านวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และกลุ่มอายุที่น้อยที่สุด คือ 

24-29 ปี มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  ในที่นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุน้อยที่สุดคือ 24 ปี 

และอายุมากที่สุด คือ 77 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 54.6 ปี 

ชาย

68%

หญิง

32%
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แผนภาพท่ี 2-2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มอายุ (ป)ี 

3. สถานภาพสมรส 

 ส าหรับสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ พบว่า อยู่ด้วยกันพร้อม

คู่สมรส มีจ านวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ส าหรับผู้มีสถานภาพโสด มีจ านวน 23 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ผู้ที่มีสถานภาพหย่าหรือหม้าย มีเพียง 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 

แผนภาพท่ี 2-3 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

 

 

1

14

38 38 40

7

24-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60-69 ปี 70 ปีขึน้ไป

โสด

17%

สมรส / อยู่ด้วยกัน

ฉันท์สามีภรรยา

70%

หย่า / หมา้ย

9%

ไม่ประสงค์ระบุ

4%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  

ส าหรับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท (จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 56) รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

(ร้อยละ 36) และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีเพียงร้อยละ 8  

แผนภาพท่ี 2-4 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

5. อาชีพอื นนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ที มหาวิทยาลัยชีวิต 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับอาชีพที่ท าควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยชีวิต

ด้วยหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า มีอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย (จ านวน 100 คน หรือร้อย

ละ 72) ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าท าอาชีพอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตที่เดียว 

มีเพียงร้อยละ 28 (จ านวน 38 คน) 

แผนภาพท่ี 2-5 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพท่ีท าควบคู่กับการเป็นอาจารย์ ม.ชีวิต 

ปริญญาตรี

36%

ปริญญาโท

56%

ปริญญาเอก

8%

ที่มหาวทิยาลัยชีวติที่เดียว

28%

มอีาชีพอ่ืนด้วย

72%



10 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

6. รายได้ต่อเดือนรวมกับสมาชิกครอบครัว  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเมื่อรวมกับสมาชิกในครอบครัวแล้ว อยู่

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 35) มีส่วนน้อยที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 

10,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป มีร้อยละ 10 ของผู้ให้ข้อมูล 

แผนภาพท่ี 2-6 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

7. บทบาทหน้าที หรือต่าแหน่งในภาคประชาสังคม 

จากการสอบถามเรื่องบทบาทหน้าที่หรือต าแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับ ทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ 

จังหวัด และประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 73 (จ านวน 101 คน) ระบุว่า มี

ต าแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น ประธานชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ/สตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

หมู่บ้าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ในขณะที่ร้อยละ 27 (จ านวน 37) ที่ระบุ

ว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ ซ่ึงแสดงว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตส่วน

ใหญ่มีบทบาททางสังคมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน 

3.6

34.8

21.7

15.9

8.7 10.1
5.1

ต่ ากว่า 10,000 10,001 –

20,000

20,001 –

30,000 

30,001 –

40,000

40,001 –

50,000

50,000 + ไม่ตอ้งการระบุ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

แผนภาพที่ 2-7 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามบทบาทในภาคประชาสังคม 

มี

73%

ไม่มี

27%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

บทท่ี 3 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัภารกิจการสอน 

กระบวนการสรา้งการเรยีนร ูท่ี้มหาวิทยาลยัชีวิต 

1. เหตุผลที เข้ามาเป็นอาจารย์ ที มหาวิทยาลัยชีวิต 

จากการสอบถามเหตุผลการเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต เหตุผลอันดับแรกที่

ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุด คือ อยากถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ (ร้อยละ 

50) เหตุผลอันดับรองลงมา คือ ชอบและศรัทธาในหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรที่เน้นชุมชนและผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 47) 

และเหตุผลอันดับที่สาม คือ เป็นผู้ที่มีใจรักการสอนอยากให้ความรู้ ชอบงานด้านการพัฒนา

บุคคล ชุมชน และงานจิตอาสา (ร้อยละ 39) เหตุผลอ่ืน ๆ ที่ส าคัญรองลงไปอีกหลายเหตุผล 

โปรดดูตามตารางข้างล่างนี้ 

ตารางท่ี 3-1 เหตุผลการเข้ามาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

เหตุผลท่ีเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการถ่ายทอดความรู้ / แลกเปล่ียนประสบการณ์ 69 50.0 
2. ช่ืนชอบ ศรัทธา ในหลักการ แนวคิด ปรัชญา หลักสูตร  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
65 47.1 

3. รักงานด้านการสอน พฒันา ช่วยเหลือ สังคม 54 39.1 
4. เป็นศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้เคยเข้าร่วมโครงการที่ ม. ชีวติ จัด /  

อยากสานต่อ 
27 19.6 

5. ตรงกับแนวคดิ / ส่ิงที่เรียนมา / ประสบการณ์ / ความสามารถ 
 / อาชีพของตนเอง 

22 15.9 

6. เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถ่ินและชุมชน / 
 ผู้เรียนเป็นตวัตั้ง 

20 14.5 

7. พัฒนาตนเอง 20 14.5 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

เหตุผลท่ีเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต จ านวน ร้อยละ 
8. มีผู้ชักชวน / คัดเลือก / ได้รับการประเมนิความสามารถ 20 14.5 
9. ร่วมก่อตั้ง ขับเคล่ือน โครงการ / ศูนย์การเรียนรูต้ั้งแต่แรก 11 8.0 
10. สร้างเครือข่าย / รูจ้ักคนมากข้ึน 9 6.5 
11. มีเวลาว่าง 5 3.6 
12. อ่ืน ๆ เช่น มีรายได้, อยากรูจ้ัก, ได้ท างานในท้องถิน่ 8 5.8 

2. ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที มหาวิทยาลัยชีวิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิต

มากกว่า 3 ปี (จ านวน 91 คน หรือร้อยละ 66) ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ 1-2 ปี มีร้อยละ 19 

(จ านวน 26 คน) ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ในระยะเวลา 2-3 ปี มีเพียงร้อยละ 6 

(จ านวน 8 คน) เท่านั้น 

แผนภาพท่ี 3-1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นอาจารย์ 

 

3. ท่าในสิ งที สอน สอนในสิ งที ท่า 

จากการสอบถามในเรื่องการท าในส่ิงที่สอน และสอนในส่ิงที่ท าในขณะที่เป็นอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า ท าตามหลักการดังกล่าว (ร้อยละ 92) 

ในขณะที่มีผู้ตอบว่า ไม่ได้ท าตามหลักการนี้ ร้อยละ 8 (จ านวน 11 คน) 

1-2 ปี

19%
2-3 ปี

6%

3 ปีขึน้ไป

66%
ไม่ตอบ

9%



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ | 15 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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แผนภาพท่ี 3-2 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการท าในส่ิงท่ีสอน  
สอนในส่ิงท่ีท า 

4. การทราบปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิต 

โดยส่วนใหญ่แล้ว เกือบร้อยละ 90 (จ านวน 127 คน) ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบและ

รู้จักปรัชญาและแนวคิดของสถาบนัฯ เป็นอย่างดี มีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น (จ านวน 5 คน) ทีต่อบ

ว่าไม่ทราบ แต่เรื่องนี้ ก็เป็นประเด็นส าคัญมาก ถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยก็ตาม เพราะถ้าผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ไม่ทราบแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต ก็จะน าพาไปผิดทิศทางได้ 

และผู้เรียนที่ได้รับการน าพาไปผิดทศิทางย่อมเสียเปรียบคนอ่ืน ๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนและสามารถ

เปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน จึงควรให้ความส าคัญหรือมี

การตรวจสอบหรือเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ีตลอดเวลา  

แผนภาพท่ี 3-3 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบปรัชญาและแนวคิดของสถาบันฯ 

ท า

92%

ไม่ได้ท า 

8%

ทราบ

89% ไม่ทราบ

4%

ไม่ตอบ

7%
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5. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี ยนแปลง 

จากการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ผู้ตอบ

แบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55 หรือ จ านวน 76 คน) ที่ตอบว่า เคยได้ยิน และรู้จัก

เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่เคยได้ยิน พอทราบ มีร้อยละ 39 (จ านวน 54 คน) และส าหรับผู้ที่ไม่เคยได้

ยิน และไม่รู้จักเลย มีเพียงร้อยละ 6 (จ านวน 8 คน) เท่านั้น  

แผนภาพท่ี 3-4 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบเรื่องแนวคิด TL 

6. การให้ความส่าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี ยนแปลง 

ส าหรับผู้ที่ระบุว่ารู้จักและทราบเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

ส่วนใหญ่ตอบว่าให้ความส าคัญต่อแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก (ร้อยละ 84 หรือ จ านวน 116 คน) 

ในขณะที่ร้อยละ 8 (จ านวน 11 คน) ที่ให้ความส าคัญพอประมาณ อย่างไรก็ดี ก็ยังมีผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีนี้แต่อย่างใดเลย (ร้อยละ 7 หรือ 

จ านวน 9 คน)  

ได้ยนิ/ทราบเป็นอย่างดี

55%

เคยได้ยิน/พอทราบ

39%

ไม่เคยได้ยนิ/ไม่ทราบ

6%
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แผนภาพท่ี 3-5 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการให้ความส าคัญ 

เรื่องแนวคิด TL 

7. การให้ความส่าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ่านาจ 

ในเรื่องการให้ความส าคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 72 (จ านวน 99 คน)  ที่ทราบและให้ความส าคัญ ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าทราบ 

แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญ มีร้อยละ 8 (จ านวน 14 คน) อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ระบุว่าไม่รู้จักแนวคิด

และทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจเลย สูงถึงร้อยละ 10 (จ านวน 14 คน) ซ่ึงเรื่องนี้ ก็มี

ความส าคัญเช่นกัน เพราะบทบาทการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานศักยภาพและ

ความสามารถของผู้เรียนหรือที่จริงก็คือ การเป็นโค้ชนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดและทฤษฎีนี้ จึงจะสามารถแสดงบทบาทในการเป็นโค้ชได้ดีหรือมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 

แผนภาพท่ี 3-6 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบเรืองแนวคิดและทฤษฎีการสร้าง
เสริมพลังอ านาจ 

ให้ความส าคัญมาก

84%

ให้ความส าคัญพอประมาณ/ปานกลาง

8%

ให้ความส าคัญน้อย

1%

ไม่ได้ให้ความส าคัญ

7%

ทราบ และให้

ความส าคัญ

72%

ทราบ แต่ไมไ่ด้ให้

ความส าคัญ

8%

ไม่ทราบ

10%

ไม่ตอบ

10%
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8. แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก คือ ร้อยละ 85 (จ านวน 117 คน) ระบุว่า ได้ใช้ทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ และในชีวิตประจ าวัน มี

ส่วนน้อยที่ไม่ได้ใช้ (ร้อยละ 1) อย่างไรก็ตาม มีผู้วางแผนจะใช้แนวคิดทฤษฎีนี้เพ่ือการเรียนการ

สอนและในชีวิตจริง คือ ร้อยละ 8 (จ านวน 11 คน)  

ส่วนการใช้แนวคิดในการใช้ชีวิตประจ าวัน อาจารย์ส่วนใหญ่ได้ยึดถือน าไปปฏิบัติเป็น

อย่างดี ไม่ว่าในเรื่องของความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ในการใช้จ่ายเงิน หรือ สร้าง

ความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองด้วยการปลูกพืชเล้ียงสัตว์บนที่ดินที่ตนเองมีอยู่ การไม่ใช้สารเคมี 

ผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้น าไปขายเพื่อน ามาเก็บออม นอกจากนี้ ยังใช้สอนสมาชิกในครอบครวั 

และบุคคลใกล้ชิดอีกด้วย 

แผนภาพท่ี 3-7 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับทราบเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ความเข้าใจค่าว่า “สอนน้อย เรียนมาก” 

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แต่ละคนเข้าใจค าว่า “สอนนน้อย เรียนมาก” แตกต่างกัน

ไป แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจะต้องมีการ “ปฏิบัติจริง” ลดบทบาทการสอนลง ส่งเสริมหรือ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วนตนเอง ตัวอย่างความคิดเห็นในเรื่องนี้ มีดังนี้  

ใช้

85%

วางแผนว่าจะใช้/

ก าลังจะใช้

8%

ไม่ได้ใช้

1%
ไม่ตอบ

6%
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ปฏิบัติจริง / ลงมือท ำ / เน้นกิจกรรม 

“กลั่นกรองสาระวิชาที่เกี่ยวข้องจริง ๆ  และเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติให้เห็น

จริงกับหลักการในสาระวิชา ทั้งรายวิชาและบูรณาการ” 

“เน้นเป็นพิเศษ ให้นักศึกษาได้ลงมือท า ไปพร้อม ๆ การเรียนรู้และแนะน า

จากที่ปรึกษา” 

“หมายความว่าให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิด

การค้นหาและเรียนรู้จนสามารถน าไปสู่ความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง โดย

ผู้สอนเพียงคอยท าหน้าที่เพ่ิมเติมและช้ีแนะตลอดทั้งคอยช่วยกระตุ้นให้

เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพผู้เรียน” 

“ฟังให้มากเพ่ือเก็บข้อมูลให้เพียงพอแล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือที่จะเข้าใจว่ารู้

อะไร แค่ไหน อย่างไร แล้วจะน าส่ิงที่รู้สู่การปฏิบัติได้อย่างไร” 

“ให้ความรู้ แล้วฝึกปฏิบัติมาก ๆ” 

ศึกษำด้วยตนเอง 

“อาจารย์เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียน ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ จากประสบการณ์ จากผู้รู้ ปราชญ์ใน

ท้องถ่ิน เห็นการน าแนวคิดสู่การปฏิบัติให้มากที่สุด” 

“ผู้สอนเป็นเพียงจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา เรียนรู้โดยการค้นคว้า

จากแหล่งวิชาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการได้ความรู้มือหนึ่ง” 

เรียนทฤษฎีในห้องเรียน / สอนน้อย / กิจกรรมมำก 

“สอนน้อย คือ บรรยายภาคทฤษฎี/วิชาการ น้อย แต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย

ตนเองหรือเรียนรู้ชีวิตตนเองหรือเน้นกิจกรรมให้มาก ได้ปฏิบัติตามนั้นมา

ตลอด” 

“ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลง แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึนหรือ

ผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง” 
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“สอนมาก คือ ช้ีน า ครอบง า โดยผู้เรียน สอนน้อย คือ ให้ผู้เรียนได้น าเสนอ 

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งผู้เรียนและผู้จัดกระบวนการ” 

ท ำตำมมำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัยชีวิตก ำหนด 

“ปฏิบัติตาม มคอ. มรป.” 

“ได้ปฏิบัติตาม มคอ.3 มีการเรียน ทฤษฎีแนวคิดและการลงพื้นที่ปฏิบัติเป็น

ส่วนใหญ่” 

10. ปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุภารกิจ ในฐานะผู้สอน / ผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื อให้เกิดการเปลี ยนแปลงตนเองของผู้เรียน 

จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบรรลุภารกิจ โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามท าการประเมินตนเองในฐานะผู้สอน/ผู้จัดหรือผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  

ในฐานะตัวผู้สอน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1) เวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาของตนเองหรือการอุทิศเวลาของตนเอง หรือเวลาที่

ใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือจะมองเห็นผลที่เกิดข้ึน (ผู้ตอบ 15 

คน) 

2) การเดินทาง พื้นที่การเรียนรู้อยู่ไกล ใช้เวลาเดินทางและมีค่าใช้จ่าย (ผู้ตอบ 8 คน) 

3) ส่ิงสนับสนุน / สถานท่ี ขาดส่ิงอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ

สอน (ผู้ตอบ 8 คน) 

4) ภาระงานประจ า มีหลายคนที่มีงานประจ าของตนเอง จึงไม่สามารถช่วยในเรื่องการ

เรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ (ผู้ตอบ 6 คน) 

5) มีหลายหน้าท่ี ต้องท าหน้าที่สอนหลายกลุ่ม หลายพื้นที่ ดูแลเรื่องเอกสาร การ

บริหารงานทั่วไป ฯลฯ (ผู้ตอบ 6 คน) 

6) ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนน้อยและล่าช้า ขาดเงินสนับสนุนการจัด

กิจกรรมประเภทต่าง ๆ (ผู้ตอบ 6 คน) 
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7) ประสบการณ์ มีวัยวุฒิน้อย ขาดประสบการณ์บางอย่าง ไม่มีประสบการณ์สอนหรอืมี

น้อย (ผู้ตอบ 5 คน) 

8) การพัฒนาตน มีข้อจ ากัด ยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิม ต้องปรับตัวให้ทันต่อความรู้ 

และการเปล่ียนแปลง ยังไม่สามารถแปลงแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

(จ านวน 6 คน) 

9) อายุ มีหลากหลายวัย อายุผู้สอน (จ านวน 2 คน) 

10) สุขภาพ ไม่แข็งแรง (จ านวน 1 คน) 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ เลย มีจ านวน 

6 คน 

 

ในฐานะผู้เรียนและครอบครัว  ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1) สถานะทางเศรษฐกิจของผู้เรียน ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ตามก าหนด (จ านวน

ผู้ตอบ 27 คน) 

2) เวลาท่ีผู้เรียนจัดสรรให้กับการเรียน ไม่สามารถจัดการเวลาได้  (จ านวนผู้ต้อบ 23 

คน) 

3) ภาระหน้าท่ีในครอบครัว / ชุมชม และงานเพื่อรายได้ ติดภารกิจที่ท าให้ไม่สามารถ

มาเรียนได้ทุกครั้ง (จ านวนผู้ตอบ 15 คน) 

4) เป้าหมายและความตั้งใจในการศึกษา มาไม่ตรงเวลา ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน 

หรือให้เกิดการเปล่ียนแปลง (จ านวนผู้ตอบ 15 คน) 

5) อ่ืน ๆ เช่น ความแตกต่างด้านวัย สุขภาพ การไม่ได้รับแรงหนุนจากครอบครัว ความไม่

สะดวกในการเดินทาง  
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

พื้นท่ีการเรียนรู้ / ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1) ความร่วมมือ ชุมชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจปรัชญาและแนวคิดในการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต (จ านวนผู้ตอบ 31 คน) ซ่ึงแสดงว่าไม่ได้มีการส่ือสารกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง

พอเพียง 

2) พื้นท่ี ความพร้อมของสถานท่ี และระยะทาง พื้นที่อยู่ไกล เดินทางไกล ขาดส่ือ วัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน  (จ านวนผู้ตอบ 20 คน) 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ 

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัชีวิต 

1. ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และผลที 
เกิดขึ้น 

จากกรอบวิเคราะห์ความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริม

การพัฒนา อาจารย์ ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพ

ผู้เรียน และความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชีวิตในภาพรวม สามารถสรุปคะแนนเฉล่ียใน

ภาพรวมได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจ ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ การเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คะแนน

เฉล่ีย 3.94 คะแนนความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาคือ การเปล่ียนแปลงผู้เรียนและ

ศักยภาพผู้เรียน คะแนนเฉล่ีย 3.86 คะแนน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ / วิธีการส่งเสริม

ศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน คะแนนเฉล่ีย 3.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก ส่วน

ความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ การ

บริหารจัดการและการส่งเสรมิพัฒนาอาจารย์ คะแนนเฉล่ีย 3.21 และ 3.46 ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ใน

เกณฑ์ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต โดยรวม คือ 3.63 ซ่ึงหมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหรือระดับดี แต่ยังไม่ใช่มากที่สุดหรือดีที่สุด ซ่ึงคงเป็นประเด็นที่

สามารถน ามาพูดคุยกันได้ว่า ถ้าจะท าให้คะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนหรือถึงระดับสูงสุดนั้นมี

ความเป็นไปได้หรือไม่ และจะต้องท าอย่างไร เป็นต้น  
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

แผนภาพท่ี 4-1 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตในภาพรวม 

 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดระดับความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปลผล ดังนี้ 

ระดับคะแนนเป็น 0.00 – 1.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

ระดับคะแนนเป็น 1.50 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

ระดับคะแนนเป็น 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ระดับคะแนนเป็น 3.51 – 4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดับคะแนนเป็น 4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 

1) การบรหิารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.46, SD = 0.91)  เมื่อพิจารณาเรียงอันดับคะแนนเฉล่ียมากที่สุด

และน้อยท่ีสุด พบว่า 

3.21

3.46

3.703.86

3.94

สิ่งสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรู้

การบริหารจัดการและการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

การจัดกระบวนการเรียนรู้/

วิธีการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สอนและผู้เรียน

การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน / 

ศักยภาพของผูเ้รียน

การเป็นผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

คะแนนเฉล่ียมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องของการจัดอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พ่ีเล้ียง มีความเหมาะสมตรงกับความรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถ (x̄ = 3.68) รองลงมา คือ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

อาจารย์ประเภทต่าง ๆ มีความชัดเจน (x̄ = 3.67) มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก 

คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในเรื่องของการได้รับการ

กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลิตผลงานและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (x̄ = 3.09) และ ได้รับ

การส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพผู้สอนหรือผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องที่จ าเป็น (x̄ = 3.21) มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

ซึ่งควรมีการพิจารณาสองเร่ืองน้ีหากต้องการท าให้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงข้ึน 

แผนภาพท่ี 4-2 คะแนนเฉล่ียเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 

 

3.09

3.21

3.33

3.51

3.54

3.66

3.67

3.68

ได้รับการกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลติผลงานและเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ เพ่ือเสริม

ศักยภาพผู้สอนในเร่ืองที่จ าเป็น

อาจารย์ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชพี อย่างสม่ าเสมอ เทา่เทียมกัน

อาจารย์ทุกประเภทมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม 

ทบทวน และพัฒนาหลักสูตรและการท างานของสถาบัน ฯ

ภาระงานสอนของอาจารย์มคีวามเหมาะสม

มีประกาศค าสั่งระเบียบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประเภท

ต่าง ๆ ที่มคีวามชัดเจน โปร่งใส และถือปฏิบัติ

การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ประเภทต่าง ๆ มีความชัดเจน

การจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เล้ียง 

มีความเหมาะสมตรงกับความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน 

ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวม มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 3.70, SD = 0.78)  เมื่อพิจารณาเรียงอันดับคะแนนเฉล่ียมากที่สุด

และน้อยท่ีสุด พบว่า 

คะแนนเฉล่ียมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยแผน 4 

แผน มีความเหมาะสม และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงตัวผู้เรียนได้จริง (x̄ = 4.20) รองลงมา 

คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน มีคุณภาพ

ในระดับดี (x̄ = 3.88) ความพึงพอใจในระดับมากเช่นเดียวกัน 

คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีการส่งเสริมการท าวิจัย

ประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตัวผู้สอน/ผู้เรียน/ศักยภาพด้านวิชาการของสถาบัน ฯ ( x̄ = 3.19) 

ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงในเรื่องน้ี เพื่อให้ความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนภาพท่ี 4-3 คะแนนเฉล่ียเรื่องการจัดกระบวนการเรยีนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน 

 
 

3.19

3.53

3.88

4.20

มกีารส่งเสริมการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตัว

ผู้สอน/ผู้เรียน/ศักยภาพด้านวิชาการของสถาบัน ฯ

มกีารส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการ/กลยุทธ์การสอนใหม่ 

ๆ ที่ช่วยยกระดับศักยภาพ/ความสามารถของผู้เรียน

ได้มากขึ้น/ดีขึ้น

การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตนเองของผูเ้รียน มคีุณภาพในระดับดี

กระบวนการเรียนรู้ด้วยแผน 4 แผน มคีวามเหมาะสม 

และท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้รียนได้จริง
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

3) ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ส าหรับส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̄ = 3.21, SD = 0.93)  เมื่อพิจารณาเรียงอันดับคะแนนเฉล่ียมากทีสุ่ดและน้อยทีส่ดุ 

พบว่า 

 คะแนนเฉล่ียมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีสถานที่และส่ิงอ านวยความ

สะดวก ส าหรับท ากิจกรรมที่หลากหลายของผู้เรียน (x̄ = 3.53) รองลงมา คือ มีการบริการ

คอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์เพื่อการสืบค้นความรู้ที่ครอบคลุม ทั่วถึงในทุกระดับ มีความพึง

พอใจระดับปานกลาง  (x̄ = 3.29) 

 คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีการจัดหาทุนสนับสนุน

อาจารย์/บุคลากรในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันการณ์ ทันสมัย (x ̄ = 

2.75) ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงในเรื่องน้ี เพ่ือให้ความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนภาพท่ี 4-4 คะแนนเฉล่ียเรื่องส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

2.75

3.28

3.29

3.53

มกีารจัดหาทุนสนับสนุนอาจารย์/บุคลากรในการพัฒนา

และคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันการณ์ ทันสมัย

มเีอกสาร เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ที่

หลากหลาย เพียงพอ เหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้

จริง

มกีารบริการคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์เพ่ือการ

สืบค้นความรูท้ี่ครอบคลุม ทั่วถึงในทุกระดับ

มสีถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับท ากิจกรรม

ที่หลากหลายของผูเ้รียน
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

4) การเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพของผู้เรียน 

เมื่อพิจารณาเรื่องการเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพของผู้เรียน โดยภาพรวม มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.85, SD = 0.71)  เมื่อพิจารณาเรียงอันดับคะแนนเฉล่ียมาก

ที่สุดและน้อยท่ีสุด พบว่า 

คะแนนเฉล่ียมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ผู้เรียนมีเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน (x̄ 

= 4.20) รองลงมา คือ มีจิตอาสา ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิมมากข้ึน มีความพึงพอใจระดบั

มาก  (x̄ = 4.12) และครอบครัวมีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความพึงใจในระดับมาก (x̄ = 4.01) 

คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและงานของตนได้ (x̄ = 3.17) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ

เบื้องต้นได้ (x̄ = 3.57)  

แผนภาพท่ี 4-5 คะแนนเฉล่ียเรื่องการเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.96

3.96

3.98

3.98

3.99

4.01

4.12

4.20

ผู้เรียนและครอบครัวสามารถด ารงชีวติอยู่ในชุมชนได้
ด้วยการพึ่งพาตนเอง, พอเพียง/อยู่อย่างมศีักดิ์ศรี

รับฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นมากขึน้/ใจกว้างขึ้น

แกป้ัญหาด้วยสันติวธิี/มคีวามสุขุมรอบคอบมากขึ้น

แสดงออกถงึภาวะผู้น าชุมชน /ประสานงาน/สร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคล, หน่วยงานเพ่ือพัฒนาชุมชนได้ดี

ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้

ครอบครัวมคีวามอบอุน่ มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

มจีิตอาสา ต้องการมสี่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึน้

มเีครือข่ายเพิ่มมากขึน้
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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แผนภาพที่ 4-5 (ต่อ) 

3.17

3.57

3.62

3.77

3.77

3.80

3.83

3.86

3.87

3.88

3.88

3.90

3.91

3.91

3.94

สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเรื่องทีเ่กี่ยวกับชีวติและ

งานของตนได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

มคีวามสามารถในการคิดค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท า

ให้มรีายได้เพิ่มขึน้

ตัวผู้เรียน/ครอบครัว/ชุมชนเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างเห็น

ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก าลังศึกษา

สามารถลดรายจ่ายลงได้ มเีงินออมเพิ่มขึน้

คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือปฏบิัติในสิ่งที่ส าคัญ ไม่รอเวลา

สามารถพัฒนา/ต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพของตัวเองได้

อย่างรอบคอบ มีเหตุมผีล มีภูมคิุ้มกัน

สามารถส่ือสารด้วยอินเตอร์เน็ต อเีมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ

อ่ืนได้

มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

และสามารถใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

มสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท าให้ชุมชนเกดิการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดัเจน]

สามารถเช่ือมโยงทฤษฎทีี่เรียนสู่การปฏบิัติได้จริง

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยู่ร่วมกันของคนใน

ชุมชนมากขึ้น

คิดนอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธีคดิ/วิธมีองสิ่งรอบตัว

สามารถขวนขวายหาความรู้ที่ส าคัญเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ตลอดเวลา

มอีาชีพที่ม่ันคง สุจริต มคีวามภูมใิจ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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5) การเป็นผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู ้

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̄ = 3.94)  

แผนภาพท่ี 4-6 คะแนนเฉล่ียเรื่องการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกับความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานด้าน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา การ

ประกอบอาชีพ และรายได้ กับความพึงพอใจในภาพรวมของการเป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต ผลการเปรียบเทียบเป็นดังนี้ 

1) เปรียบเทียบระหว่างเพศ 

เมื่อพิจารณา เพศ กับ ระดับความพึงพอใจ พบว่า ทั้งสองเพศมีความพึงพอใจในระดับ

มาก แต่มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันเล็กน้อย โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจ 

สูงกว่า เพศหญิง คือ ร้อยละ 3.73 เมื่อเปรียบเทียบกับ 3.71  

แผนภาพท่ี 4-7 ร้อยละระดบัความพึงพอใจ เปรียบเทียบระหว่างเพศ 

 

 

 

 

 

3.73 3.71

ชาย หญงิ

3.94
ความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการ

เรียนรูม้หาวิทยาลัยชีวติ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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2) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ 

 ส าหรับกลุ่มอายุที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีความพึง

พอใจในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ ต่ ากว่า 39 ปี มีคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด คือ 3.80 คะแนน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 70 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีคะแนน

เฉล่ีย 3.79 ส่วนในกลุ่มอายุ 50-59 ปี ความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืน คือ มีคะแนนเฉล่ีย 

3.68 คะแนน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างวัยสูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป กับวัยท างาน คือ ต่ ากว่า 59 ปี 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแทบไม่ต่างกัน คือ 3.94 และ 3.93 ตามล าดับ  

แผนภาพท่ี 4-8 ร้อยละระดบัความพึงพอใจ เปรียบเทียบกลุ่มอายุ 

 

แผนภาพท่ี 4-9 ร้อยละระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบวัยสูงอายุกับวัยท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

3.80 3.75 3.68 3.79

ต่ ากวา่ 39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60-69 ปี

3.93 3.94

ต่ ากวา่ 59 ปี 60 ปีขึน้ไป
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3) เปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับการศกึษา กับความพึงพอใจแล้ว พบว่า ทุกระดับการศึกษา

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยที่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉล่ียความพึง

พอใจมากกว่าผู้ที่จบระดับปริญญาโท และเอก (3.74, 3.72 และ 3.70 ตามล าดับ) ซ่ึงหมายถึง

ว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีความพึงพอใจน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาทีต่่ ากว่า 

แผนภาพท่ี 4-10 ร้อยละระดบัความพึงพอใจ เปรียบเทียบระหว่างระดับการศกึษา 

4) เปรียบเทียบระหว่างการประกอบอาชีพ 

 หากพิจารณาเรื่องการประกอบอาชีพอย่างอื่นด้วยกับการเป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตอย่างเดียว พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย มีคะแนนความพึง

พอใจเฉล่ียสูงกว่าผู้ที่เป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตอย่างเดียว คือ 

3.76 คะแนน และ 3.64 คะแนน ตามล าดับ 

แผนภาพท่ี 4-11 ร้อยละระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบตามการประกอบอาชีพ 

 

  

 

 

 

3.70 3.72 3.74

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

3.64 3.76

ที่มหาวิทยาลัยชีวติที่เดียว มีอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย 
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5) เปรียบเทียบระหว่างรายได้ 

ในส่วนของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความพึงพอใจ พบว่า ผู้ที่มีรายได้

ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด คือ 3.88 ส าหรับผู้ที่มีความ

พึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน ๆ คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท  

แผนภาพท่ี 4-12 ร้อยละระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบตามกลุ่มรายได้ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจที่มากที่สุด จากคุณลักษณะต่าง ๆ กันที่น ามา

เปรียบเทียบในเรื่องเพศ กลุ่มอายุ วัย ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้  ผล

ปรากฏว่า วัยผู้สูงอายุ 60 ปีข้ีนไป มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 3.94 คะแนน รองลงมาคือ ผู้ที่มี

รายได้เฉล่ียระหว่าง 20,000-30,000 บาท คือ มีคะแนน 3.88 คะแนน ในทางตรงกันข้าม 

คะแนนเฉล่ียที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท (3.52 คะแนน) 

และการท างานที่ ม.ชีวิต ที่เดียว (3.64 คะแนน) ผลปรากฏดังตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 คะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบมากที่สุดและน้อยท่ีสุด จ าแนกตามคุณลักษณะของอาจารย์ 

คุณลักษณะอาจารย์ 
ความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 

เพศ ชาย 3.73 หญิง 3.71 

กลุ่มอายุ ต่ ากวา่ 39 ปี 3.80 50-59 ปี 3.68 

วัย 60 ปีขึน้ไป 3.94 ต่ ากวา่ 59 ปี 3.93 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 3.74 ปริญญาเอก 3.70 

การประกอบอาชีพ ท าอย่างอ่ืนด้วย 3.76 ท าที่ ม.ชวีิต ที่เดียว 3.64 

รายได้ 20,001-30,000 3.88 ต่ ากวา่ 10,000 3.52 

3.52 3.63 3.88 3.74 3.65 3.77

ต่ ากว่า 10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 50,001 ขึน้ไป
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 138 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 68 

เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 32 อายุเฉล่ียของผู้ตอบ คือ 55 ปี กลุ่มวัยที่มีมาก

ที่สุดคือ 60-69 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29 เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรส โดยส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกันกับคู่สมรส หรือเป็นร้อยละ 70 ส าหรับระดับการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56) จบการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือ

ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 36) มีเพียงร้อยละ 8 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ส่วน

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 66 มีประสบการณ์มากกว่า 3 

ปี มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี 

อาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตโดยส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 73 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย มีเพียง

ร้อยละ 27 ที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวคือ การเป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่

มหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องของรายได้ต่อเดือนเมื่อรวมกับสมาชิกครอบครัว พบว่า กลุ่มที่มีรายได้

ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มที่มากที่สุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

30 ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุด คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท ต่อเดือน มีร้อยละ 3.6 เมื่อพิจารณาถึง

การมีบทบาทในภาคประชาสังคมทุกระดับ พบว่าเกือบ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมี

บทบาทหรือเข้าร่วมในภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่ไม่ ได้มี

บทบาทดังกล่าว 

เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัย พบว่า 

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตมากกว่าร้อยละ 90 ที่ได้ท าในส่ิงที่สอน 

และสอนในส่ิงที่ท า และเกือบทุกคนทราบปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นอย่างดี 

เมื่อพิจารณาในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ระบุว่า ได้ยินและทราบเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
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ดังกล่าวเป็นอย่างดี และให้ความส าคัญมาก มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ท่ีไม่ทราบและแทบไม่ให้

ความส าคัญ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

มากกว่าร้อยละ 70 ระบุว่าทราบและให้ความส าคัญ และในเรื่องของการใช้แนวคิดและทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85 ใช้แนวทางดังกล่าวในการเรียนการ

สอน และใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนที่เหลือคือร้อยละ 8 วางแผนจะใช้แนวทางดังกล่าวในการ

เรียนการสอนและการใช้ในชีวิตประจ าวัน อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทุกคนมีความเข้าใจดี

ในเรื่องของการสอนน้อยเรียนมาก ความคิดเห็นในเรื่องนี้หลักๆ คือ ผู้สอนส่งเสริมหรือกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหาร

จัดการและระบบการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต โดยใช้เกณฑ์ที่มีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน 

ตั้งแต่ระดับมากที่สุด ไปจนถึง น้อยที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเป็น

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนน) เมื่อ

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ การจัด

กระบวนการเรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 

 การบริหารจดัการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  

คะแนนความพึงพอใจรวมต่อประเด็นนี้ คือ  3.46 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงให้มีคะแนนความพึงพอใจสูงข้ึน คือ ได้รับการกระตุ้น 

สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลิตผลงานและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (3.09 คะแนน)  ได้รับการ

ส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพผู้สอนในเรื่องที่จ าเป็น (3.21 

คะแนน) และอาจารย์ทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง

สม่ าเสมอ และเท่าเทียมกัน (3.33 คะแนน) 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ / วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน  

คะแนนความพึงพอใจรวมต่อประเด็นนี้ คือ 3.70 ท่ีถือว่าอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา

ประเด็นย่อย พบว่า ในเรื่องของการส่งเสริมการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตัวผู้สอน/
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ผู้เรียน/ศักยภาพด้านวิชาการของสถาบัน ฯ อยู่ในระดับปานกลาง หรือมีคะแนน 3.19 คะแนน 

ซ่ึงควรมีการพัฒนาเพ่ือให้มีคะแนนความพึงพอใจสูงข้ึน หรืออยู่ในระดับมาก หรือ มากที่สุด 

 ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้  

คะแนนความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ มีคะแนนเฉล่ีย 3.21 คะแนน ซ่ึงถือว่าเป็นคะแนนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ด้านอ่ืน ๆ เรื่องที่ควรพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไข คือ ในเรื่องของการจัดหาทุนสนับสนุน

อาจารย์/บุคลากรในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันการณ์ ทันสมัย ซ่ึงมี

คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 2.75 คะแนน หรืออยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงควรมีการปรับปรุงและ

พัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หรือ มากที่สุด 

 การเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพผู้เรียน 

คะแนนความพึงพอใจรวมในประเด็นการเปล่ียนแปลงผู้เรียน/ศักยภาพผู้เรียน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในส่วนนี้มากกว่าส่วนอ่ืน คือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

3.86 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องการเปล่ียนแปลงผู้ เรียน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจผู้เรียนในเรื่องของการมีเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน โดยมีคะแนนความ

พึงพอใจอยู่ที่ 4.20 รองลงมาในเรื่องของการที่ผู้เรียนมีจิตอาสาและต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เพ่ิมมากข้ึน โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.12 คะแนน ส าหรับคะแนนความพึงพอใจในเรื่อง

การเปล่ียนแปลงผู้เรียนที่น้อยที่สุด คือ ในเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียน ซ่ึงมีคะแนนอยู่ที่ 3.17 คะแนน คือ มีความพอใจในระดับปานกลาง 

ส าหรับคุณลักษณะของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความพึงพอใจในการเป็น

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุมี

ความพึงพอใจมากที่สุดคือ 3.94 คะแนน ส่วนคะแนนพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อ

เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจ 3.52 คะแนน 
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บทท่ี 6 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

1. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไม่มีประเด็นใดที่มีความพึงพอใจน้อยหรือน้อยที่สุดหรือ

มากที่สุด อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาใน

ระดับปานกลางไปจนถึงมาก โดยเฉพาะในด้านการเปล่ียนแปลงผู้เรียน/ศักยภาพผู้เรียน และ

การจัดกระบวนการเรียนรู้/วิธีส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน นั่นหมายความว่า อาจารย์มี

ความพึงพอใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้และได้เห็นการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนโดยตรง หรือพอใจในฐานะผู้ให้ ส่วนความพึงพอใจในฐานะผู้รับ ซ่ึงก็คือ

การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากการบริหารจัดการ การได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกจาก

ส่วนกลาง กลับมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเสียส่วนใหญ่ ดังนั้น หากมีการสร้างความพึง

พอใจให้เกิดข้ึนท่ามกลางอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต ควรมีการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้  

1) ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง กำรบริหำร

จัดกำรและกำรส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ และ ส่ิงสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ควร

มีการพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้มีความพึงพอใจสูงข้ึน จนถึง

ระดับมาก หรือ มากที่สุด โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้   

 การบริหารจดัการและการส่งเสริมพัฒนาอาจารย ์

- ควรมีการจัดหาทุนสนับสนุนอาจารย์/บุคลากร หรือแนะน าแหล่งทุน  

- ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงาน งานวิจัย บทความ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ส่งเสริมการท าการศึกษาวิเคราะห์วิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตัวผู้สอน/ผู้เรียน/

ศักยภาพด้านวิชาการของสถาบัน  
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- ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพผู้สอนหรือ

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องที่จ าเป็น ที่ปัจจุบันมีหลายเรื่องที่ควรติดตาม รวมถึง

เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

- อาจารย์ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง

สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน 

- สนับสนุนให้มีการผลิตองค์ความรู้ที่เช่ือมกับประสบการณ์ในการท างาน หรือองค์

ความรู้ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย ทันการณ์หรือทันกับความจริงที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ พร้อม

ยกระดับสถานภาพของมหาวิทยาลัยชีวิต ในฐานะสถาบันทางปัญญา ที่ช้ีน าสังคมไทย

ในด้านการพ่ึงพาตนเอง การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง การด ารงชีวิตตามแนวคิดและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในภาวการณ์เปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีแบบพลิกผัน กระแสโลกาภิวัตน์ และการเป็นสังคมสูงวัย  

 ส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้  

- มีเอกสาร เทคโนโลยี และส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม 

- เพ่ิมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์เพ่ือการสืบค้นความรู้ และใช้งานได้

ทันท่วงที 

2) ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ควรมีการพัฒนา หรือปรับปรุง เพ่ือให้มี

ความพึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) ส่วนใหญ่คือในเรื่องของการเปล่ียนแปลงผู้เรียน และ การ

จัดกระบวนการเรียนรู้  

3) ถึงแม้ว่าในการประเมินครั้งนี้ จะไม่มีผู้ใดประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร

จัดการ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง แต่หากผลการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

เลยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันฯ หรือระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้ความ

พึงพอใจต่อเรื่องดังกล่าวลดลงจากเดิม ดังนั้น ถึงแม้ว่า ณ ขณะนี้ความพึงพอใจของอาจารย์จะ

อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แต่ก็ควรมีการพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความพึงพอใจระดับสูงสุด  

โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัด
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กระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับพัฒนาผู้เรียน

ในมหาวิทยาลัยชีวิต และการที่อาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ

บทความได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ย่อมท าให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาเทียบเคียง และเป็น

องค์ความรู้ที่อยู่ภายใต้บริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง ได้เผยแพร่กว้างขวางมากยิ่งข้ึน รวมถึง

ได้รับการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

4) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ วัย ระดับ

การศึกษา ลักษณะการประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงคะแนนความพึง

พอใจที่ต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ได้ปรากฏให้เหน็เปน็ท่ีประจักษ์ว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีความพึงพอใจในระดับสูงกว่าคุณลักษณะอย่างอ่ืน ใน

ขณะเดียวกันก็พบว่า อาจารย์ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ซ่ึงคงไม่

ต้องสงสัยเลยว่า ท าไมอาจารย์ที่อยู่ในวัยสูงอายุจึงมีความพึงพอใจสูงที่สุด ประการแรก คือ 

อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภาครัฐจึงมีรายได้จากเงินบ านาญเล้ียงชีพ 

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถตามที่ได้สั่งสมประสบการณ์มา 

เช่น เป็นครูอาจารย์ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เคยอยู่ในต าแหน่งสูงของหน่วยงานทั้งของรัฐและ

เอกชน ท าให้สามารถรับมือกับการจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ถึงแม้ว่าทักษะใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยีอาจไม่ทัดเทียมกับคนรุ่นหลัง แต่ความสามารถในการ

ส่ือสาร ถ่ายทอด ความมีเมตตา การเป็นผู้ที่พ่ึงพาปรึกษาได้ การเป็นที่รู้จักกว้างขวาง การมี

อ านาจบารมี ย่อมเป็นจุดแข็งของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สูงวัยของมหาวิทยาลัยชีวิต 

อาจารย์ในวัยนี้ไม่ได้ค านึงถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพราะผ่านเลยช่วงเวลานั้นมาแล้ว แต่ส่ิง

ที่อาจารย์ในวัยนี้ค านึงถึง คือ ผลที่เกิดข้ึนทางบวกกับผู้เรียนเป็นหลัก ซ่ึงท าให้เกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ในขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนอาจไม่มีโอกาสได้ท างานที่มี

คุณค่าในวัยหลังเกษียณเช่นนี้ ดังนั้น เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นผู้สูงอายุ ที่

ท างานให้กับมหาวิทยาลัยชีวิต มีความสุขกับการท างานมากย่ิงข้ึน ในระดับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในวัยนี้ ควรมีการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ให้ความส าคัญโดยไม่

เลือกปฏิบัติ ยกย่องและให้เกียรติโดยไม่แบ่งภาคหรือพ้ืนที่ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ดี การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยชีวิตไปข้างหน้า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่

อยู่ในวัยกลางคนที่ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นพลังส าคัญของ

มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ที่ได้เป็นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตในปัจจุบัน 

ย่อมเข้าใจดีถึงสภาวะปัจจุบันของสถาบันฯ หากมีการพัฒนาระบบการส่งเสริมการพัฒนา

อาจารย์ ควรสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการจัดหาทุนสนับสนุนท างานวิชาการ งานวิจัย ส่งเสริม

การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ส่งเสริมการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รบัโอกาสในการพฒันา

ตนอย่างเท่าเทียมกัน  

ส่วนอาจารย์ที่มีความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มี

รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาจารย์พ่ีเล้ียง (เพียงต าแหน่งเดียว) 

ดังนั้น ควรสนับสนุนให้อาจารย์พี่เล้ียงได้มีการพัฒนาตน สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ที่

เป็นการเช่ือมโยงการท าในส่ิงที่สอนและสอนในส่ิงที่ท า ที่เห็นผลเชิงประจักษ์และเป็นต้นแบบ

ให้กับผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่านมีความพึงพอใจเพ่ิม

มากขึ้น ควรมีด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และ

ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ควรมีการพูดคุยกันในวงกว้าง เปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในทาง

เสริมสร้างและการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์   

2) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ควรมีการสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลายบนระบบออนไลน์ และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถในการท าหน้าที่เป็นโค้ชชีวิตได้มากข้ึน ท าให้ผู้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้

เร็วข้ึน ดีข้ึน ตรงกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้ทุกคน ภายใต้เวลาที่มีสามปี ถ้า

เข้าใจกระบวนการในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง และแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ เช่น การสร้างเสริมพลังอ านาจเชิงบวก รวมถึงการใช้แผน

ส่ีแผนได้อย่างถูกต้อง 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

3) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ควรกระตือรือร้น ไขว่คว้า ยกระดับตนเอง เพ่ิม

ความสามารถและประสบการณ์ในการท าโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ

เครือข่ายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายของส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) และองค์กรอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าไปเช่ือมได้ในทุกพื้นที่   

4) ควรมีการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ และส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ

การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ครบ

วงจร จะท าให้มีก าลังใจหรือมีทัง้พลังกาย ใจ ปัญญา จิตวิญญาณในการท างานทีม่ีคุณภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

5) ควรมีการส่ือสารอย่างเข้มข้น สม่ าเสมอ เกี่ยวกับแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาทางเลือกในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่เป็นประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงผู้เรียน 

เช่น แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดศักยภาพและความสามารถ แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดการพ่ึงพาตนเองในด้านต่าง ๆ ของปัจเจก ครอบครัว และชุมชน  

6) ควรมีการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้เรียน ให้เกิดความ

เข้าใจตรงกัน ในรูปแบบของการประชุม สัมมนา อบรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่ควร

มีการออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน 

และการส่งเสริมแนวคิดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในโลกที่พลิกผัน เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยชีวิตมีศักยภาพในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และเป็นโค้ชชีวิตได้มากย่ิงข้ึน 

สอดคล้องกับบริบทผู้เรียนมากข้ึน และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้จากการใช้

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นกับผู้เรียน และควรสนับสนุนการจัดเวทีวิชาการทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค หรือเวทีวิชาการย่อยในระดับพื้นที่เรียนรู้ ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้

อาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตได้น าองค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนการสอน องค์

ความรู้จากการปฏิบัติของชาวบ้านและชุมชนในแต่ละพื้นที่มาพูดคุยแลกเปล่ียนกัน เพ่ือน ามาใช้

เรียนใช้สอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในทางวิชาการที่เช่ือมกับบริบทเฉพาะมากย่ิงข้ึน (context-

dependent knowledge) 

 



44 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ภาคผนวก 

ก. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะผู้ใหข้้อมูล รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ ชาย 94 68.1 

หญิง 44 31.9 

อายุ ต่ าสุด    24 ป ี   

สูงสุด    77 ป ี   

อายุเฉล่ีย 54.6 ป ี   

24-29 ป ี 1 0.7 

30-39 ป ี 14 10.1 

40-49 ป ี 38 27.5 

50-59 ป ี 38 27.5 

60-69 ป ี 40 29.0 

70 ปีข้ึนไป 7 5.1 

สถานภาพ โสด 23 16.7 

สมรส / อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา 96 69.6 

หย่า / หม้าย 13 9.4 

ไม่ประสงค์ระบ ุ 6 4.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 50 36.2 

ปริญญาโท 77 55.8 

ปริญญาเอก 11 8.0 

อาชีพ/การท างานเป็น 

อาจารย์ ม.ชีวิต 

ท าที่มหาวิทยาลัยชีวิตที่เดียว 38 27.5 

มีอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย 100 72.5 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 5 3.6 
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ลักษณะผู้ใหข้้อมูล รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 

รวมกับสมาชิก

ครอบครัว 

10,001 – 20,000 บาท 48 34.8 

20,001 – 30,000 บาท 30 21.7 

30,001 – 40,000 บาท 22 15.9 

40,001 – 50,000 บาท 12 8.7 

50,000 บาทข้ึนไป 14 10.1 

ไม่ต้องการระบ ุ 7 5.1 

บทบาทในชุมชน อ าเภอ 

จังหวัด ประเทศ 

มี 101 73.2 

ไม่ม ี 37 26.8 

ระยะเวลาการเป็น 

อาจารย์สอน ใน ม.ชีวิต 

1-2 ป ี 26 18.8 

2-3 ปี 8 5.8 

3 ปีข้ึนไป 91 65.9 

ไม่ตอบ 13 9.4 

ท าในส่ิงที่สอน สอนใน

ส่ิงที่ท า 

ท า 127 92.0 

ไม่ได้ท า  11 8.0 

การทราบปรัชญาและ

แนวคิดของ ม. ชีวิต 

ทราบ 123 89.1 

ไม่ทราบ 5 3.6 

ไม่ตอบ 10 7.2 

แนวคิดการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง (TL) 

ได้ยิน/ทราบเป็นอย่างด ี 76 55.1 

เคยได้ยิน/พอทราบ 54 39.1 

ไม่เคยได้ยนิ/ไม่ทราบ 8 5.8 

การให้ความส าคัญกับ

แนวคิด (TL) 

ให้ความส าคญัมาก 116 84.1 

ให้ความส าคญัพอประมาณ/ปานกลาง 11 8.0 

ให้ความส าคญัน้อย 2 1.4 

ไม่ได้ให้ความส าคัญ 9 6.5 

ทราบ และใหค้วามส าคัญ 99 71.7 
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ลักษณะผู้ใหข้้อมูล รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

แนวคิดและทฤษฎีการ

สร้างเสริมพลังอ านาจ 

ทราบ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญ 11 8.0 

ไม่ทราบ 14 10.1 

ไม่ตอบ 14 10.1 

ใช้แนวคิดและทฤษฎี 

เศรษฐกิจพอเพียง ใน

การเรียนการสอน และ

ในชีวิตจริง 

ใช้ 117 84.8 

วางแผนว่าจะใช้/ก าลังจะใช ้ 11 8.0 

ไม่ได้ใช้ 2 1.4 

ไม่ตอบ 8 5.8 
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ข. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหาร
จัดการและระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต  
(ร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล) 

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
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SD 
แปล

ผล 

การบริหารจัดการและการส่งเสรมิ 

พัฒนาอาจารย์ 

11.23 40.94 33.51 11.32 2.99 3.46 0.91 ปาน

กลาง 

1. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประเภทต่าง ๆ มคีวามชัดเจน 

10.14 55.07 27.54 6.52 0.72 3.67 0.78 มาก 

2. มีประกาศค าสั่งระเบียบการรับและการแต่งตั้ง
อาจารย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน โปร่งใส 
และถือปฏิบัติ 

15.22 44.93 31.16 7.97 0.72 3.66 0.86 มาก 

3. อาจารย์ทุกประเภทมีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผน ติดตาม ทบทวน และพัฒนาหลักสูตร
และการท างานของสถาบัน ฯ 

15.22 40.58 27.54 13.77 2.90 3.51 1.01 มาก 

4. การจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์พี่เลี้ยง มีความเหมาะสมตรงกับความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถ 

13.77 47.10 34.06 3.62 1.45 3.68 0.81 มาก 

5. ภาระงานสอนของอาจารย์มคีวามเหมาะสม 7.25 52.17 30.43 7.25 2.90 3.54 0.85 มาก 
6. อาจารย์ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ เท่า
เทียมกัน 

11.59 31.88 37.68 15.22 3.62 3.33 0.99 ปาน
กลาง 

7. ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหา
ความรู้ เพ่ือเสรมิศักยภาพผูส้อนในเร่ืองที่จ าเป็น 

9.42 31.88 34.78 18.12 5.80 3.21 1.04 ปาน
กลาง 

8. ได้รับการกระตุ้น สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผลิต
ผลงานและเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

7.25 23.91 44.93 18.12 5.80 3.09 0.97 ปาน
กลาง 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ /วิธีการส่งเสริม

ศักยภาพผู้สอนและผู้เรยีน 

17.03 44.75 30.43 6.52 1.27 3.70 0.78 มาก 

9. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการ/กลยุทธ์การ
ส อ น ใ ห ม่  ๆ  ที่ ช่ ว ย ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ /
ความสามารถของผู้เรยีนได้มากขึน้/ดีข้ึน 

10.14 43.48 36.96 7.97 1.45 3.53 0.84 มาก 

10. มีการส่งเสริมการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาตัวผู้สอน/ผู้เรียน/ศักยภาพด้านวิชาการ
ของสถาบัน ฯ 

5.07 30.43 46.38 14.49 3.62 3.19 0.88 ปาน
กลาง 

11. การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน มีคุณภาพใน
ระดับด ี

15.22 60.14 21.74 2.90 0.00 3.88 0.69 มาก 
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12. กระบวนการเรียนรู้ด้วยแผน 4 แผน มีความ
เหมาะสม และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัว
ผูเ้รียนได้จรงิ 

37.68 44.93 16.67 0.72 0.00 4.20 0.73 มาก 

สิ่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 8.33 30.43 39.67 17.39 4.17 3.21 0.93 ปาน

กลาง 

13. มีเอกสาร เทคโนโลยี และส่ือการเรียนรู้ประเภท
ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย เพยีงพอ เหมาะสม และเอ้ือ
ตอ่การเรียนรู้ได้จรงิ 

10.87 26.81 44.93 14.49 2.90 3.28 0.94 ปาน
กลาง 

14. มีการบริการคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์
เพ่ือการสืบค้นความรู้ที่ครอบคลุม ทั่วถึงในทุก
ระดับ 

7.25 34.06 39.86 18.12 0.72 3.29 0.87 ปาน
กลาง 

15. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับท า
กิจกรรมที่หลากหลายของผู้เรยีน 

12.32 42.03 33.33 10.87 1.45 3.53 0.90 มาก 

16. มีการจัดหาทุนสนับสนุนอาจารย์/บุคลากรใน
การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ที่
ทันการณ์ ทันสมัย 

2.90 18.84 40.58 26.09 11.59 2.75 0.99 ปาน
กลาง 

การเปลี่ยนแปลงผู้เรยีน / ศักยภาพของผู้เรยีน 17.93 53.31 25.99 2.36 0.28 3.86 0.71 มาก 

17. สามารถขวนขวายหาความรู้ที่ส าคัญเพิ่มเติม
ด้วยตนเองตลอดเวลา 

21.01 51.45 25.36 2.17 0.00 3.91 0.74 มาก 

18. สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีที่เรียนสู่การปฏิบัติได้
จริง 

16.67 55.07 27.54 0.72 0.00 3.88 0.68 มาก 

19. คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ส าคัญ ไม่
รอเวลา 

17.39 48.55 31.16 2.90 0.00 3.80 0.75 มาก 

20. มีความสามารถในการคิดค้น/พัฒนานวัตกรรม
ตา่ง ๆ ท าให้มรีายได้เพิ่มขึน้ 

11.59 41.30 44.93 1.45 0.72 3.62 0.74 มาก 

21. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากขึน้/ใจกว้างขึน้ 19.57 60.14 17.39 2.90 0.00 3.96 0.70 มาก 

22. คิดนอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธีคิด/วิธีมองสิ่ง
รอบตัว 

18.12 55.07 26.09 0.72 0.00 3.91 0.68 มาก 

23. แก้ปัญหาด้วยสันตวิิธี/มีความสุขุมรอบคอบมาก
ขึน้ 

20.29 55.80 22.46 0.00 0.00 3.98 0.66 มาก 

24. มีอาชีพที่มั่นคง สุจริต มีความภูมิใจ 20.29 57.25 19.57 2.17 0.72 3.94 0.74 มาก 
25. สามารถลดรายจ่ายลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น 15.94 48.55 32.61 2.17 0.72 3.77 0.77 มาก 

26. สามารถพัฒนา/ต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพของ
ตัวเองได้อย่างรอบคอบ มีเหตุมผีล มีภูมคิุ้มกัน 

15.94 54.35 26.09 3.62 0.00 3.83 0.73 มาก 

27. ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ 22.46 57.25 18.84 1.45 0.00 4.01 0.69 มาก 
28. ผูค้นรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้ 21.01 57.97 20.29 0.72 0.00 3.99 0.67 มาก 
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29. มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้ 34.06 50.72 13.04 0.72 0.00 4.20 0.69 มาก 

30. มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้  
ประสบการณ์  และสามารถใช้ ส่ือ ได้อย่าง
เหมาะสม 

14.49 58.70 26.09 0.72 0.00 3.87 0.65 มาก 

31. แสดงออกถึงภาวะผู้น าด้านการจัดการชุมชน 
สามารถประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลและหน่วยงานเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชนได้ดี 

18.12 62.32 18.84 0.72 0.00 3.98 0.63 มาก 

32. มีจิตอาสา ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมาก
ขึน้ 

29.71 55.07 13.04 2.17 0.00 4.12 0.71 มาก 

33. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท าให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน] 

15.94 60.14 19.57 4.35 0.00 3.88 0.72 มาก 

34. ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยู่ร่วมกัน
ของคนในชุมชนมากขึน้ 

15.94 61.59 20.29 0.72 1.45 3.90 0.72 มาก 

35. ตัวผู้เรยีน/ครอบครัว/ชุมชนเกดิการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  ตั้งแต่ก าลัง
ศึกษา 

13.04 56.52 26.09 2.90 1.45 3.77 0.77 มาก 

36. ผู้เรียนและครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและ
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

18.84 60.14 18.84 2.17 0.00 3.96 0.68 มาก 

37. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได้ 9.42 44.20 40.58 5.80 0.00 3.57 0.74 มาก 
38. สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารเร่ืองที่เกี่ยวกับ

ชีวติและงานของตนได้ 
4.35 23.19 59.42 11.59 1.45 3.17 0.74 ปาน

กลาง 
39. สามารถส่ือสารด้วยอินเตอร์เน็ต อีเมล์ ไลน์ 

เฟสบุค๊ หรืออ่ืน ๆ ได้ 
18.12 50.72 29.71 1.45 0.00 3.86 0.72 มาก 

40. ความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการ

เรยีนรูข้องมหาวิทยาลัยชวีิต 

23.91 50.72 21.74 2.90 0.72 3.94 0.80 มาก 
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ค. แบบสอบถามที ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบการบริหารจัดการ 

และระบบการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยชีวิต 
 

ด าเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
สนับสนุนโดย สถาบันการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ผลที่เกดิขึ้นในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต จัดท าขึน้เพื่อศกึษาความคดิเห็นและความพึงพอใจของ
อาจารยต์่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรยีนการสอนและผลที่เกิดขึ้น  

2. ข้อมูลหรือค าตอบทุกข้อของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชวีิตให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากย่ิงขึน้  

3.  ความคดิเห็นของท่านในแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมเทา่นัน้ จะไม่
ท าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือองค์กรเด็ดขาด 

4. แบบสอบถามนี้ มีทัง้หมด 8 หน้า แบ่งเป็น 4 สว่น (ใชเ้วลา 30  นาที โดยประมาณ)  ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลภารกิจด้านการสอน/การสร้างกระบวนการเรียนรูท้ี่มหาวิทยาลัยชวีิต 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรยีนการสอนผลที่เกดิขึ้น และประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็ง/ศักยภาพ และข้อจ ากัด/จุดอ่อน/สิ่งที่ตอ้งการให้
ปรับปรุง/แกไ้ข/พัฒนา เพื่อให้มหาวิทยาลัยชวีิตบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ได้มาก
ยิ่งขึน้ 

จึงขอความกรุณาจากทา่นในการกรอกข้อมูลตามความจรงิให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี้ ท่ีได้สละเวลาท าแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง 
และสมบูรณ ์ 

ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไป 

ค าสั่ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน □ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  

 เพศ  □ 1) ชาย  □ 2) หญิง   □ 3) ไม่ประสงค์ระบุ 

 อายุ   ................. ปีเต็ม (ไม่นับเศษเดือน) 

 สถานภาพ □ 1) โสด   □ 2) สมรส / อยู่ดว้ยกันฉันท์สามีภรรยา   
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    □ 3) หม้าย  □ 4) หย่า / แยกทาง / เลิกกัน    

   □ 5) ไม่ประสงค์ระบุ  

 ระดับการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาท่ีท่านส าเร็จ 

            □ 1) ปริญญาตร ี สาขา.................................................................................................... 

□ 2) ปริญญาโท  สาขา.................................................................................................... 

□ 3) ปริญญาเอก สาขา................................................................................................... 

□ 4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................. 

 ภูมิล าเนาเดิม หรือ ทา่นเกิดที่อ าเภอ.................................... จังหวัด........................................................ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บา้น...................................................ต าบล....................................................................                           

อ าเภอ ............................................................จังหวัด............................................................................. 

 ทา่นท างานประจ าท่ีมหาวิทยาลัยชวีิตที่เดียว หรือมีอาชีพอ่ืน ๆ ดว้ย 

                 □ 1) ที่มหาวิทยาลัยชีวติที่เดียว เพราะ.............................................................................. 

                 □ 2) มีอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย (ตอบข้อ 8 ด้วย) เพราะ............................................................. 

 กรุณา ระบุอาชีพอ่ืน ๆ ที่ท่านท าอยู ่ณ ปัจจุบัน   

□ 1) ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศกึษาของรัฐ ระบุ ................................................................................ 

□ 2) ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศกึษาของเอกชน ระบุ ......................................................................... 

□ 3) ข้าราชการเกษียณ สังกัดกระทรวง.  ............................................................................................... 

□ 4) รับราชการ / พนักงานราชการ ต าแหน่ง.......................................สังกัดกระทรวง............................ 

□ 5) พนักงานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง...................................... หน่วยงาน................................................... 

□ 6) พนักงานบริษัท / โรงงาน / สถานประกอบการ ต าแหน่ง.........................หน่วยงาน.......................... 

□ 7) บุคลากรองค์กรปกครองทอ้งถิ่น (อปท.) ต าแหน่ง/ชื่อองคก์ร (รวมผู้ใหญบ่า้น ก านัน)....................... 

□ 8) เกษตรกร ระบุ พืชที่ปลูก และสัตว์ที่เลีย้ง ....................................................................................... 

□ 9) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกจิการ (ระบ)ุ เกี่ยวกับ ................................................................................... 

□ 10) รับจ้างทั่วไป  ................................................................................................................................ 

□ 11) อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................................................................... 

 กรุณาระบุ แหล่งที่มาของรายได้/อาชีพเสริมอ่ืน ๆ ของท่าน ที่ท าให้มีรายได้มากที่สุด 3 ล าดับ 

(ยกตัวอย่างเช่น ขายของ, ขายประกัน, มีบา้นให้เช่า ฯลฯ )  

□ 1) อาชีพเสริม/แหล่งรายได้จาก....................................... รายได้ต่อเดือน ...........................บาท 

□ 2) อาชีพเสริม/แหล่งรายได้จาก....................................... รายได้ต่อเดือน ...........................บาท 
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□ 3) อาชีพเสริม/แหล่งรายได้จาก....................................... รายได้ต่อเดือน ...........................บาท 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของทา่นและรายได้ของสมาชกิในครัวเรือน 

รายได้ของทา่น รายได้ของสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือน (รวมกัน) 

รวมถงึรายได้จากสมาชิกท างานตา่งถิ่นที่ส่งเงินกลบั 

รายได้หลัก รายไดเ้สริม รายได้หลัก รายไดเ้สริม 

□ 1) ไม่มีรายได ้  

□ 2) ต่ ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไม่ตอ้งการระบ ุ

□ 1) ไม่มีรายได ้  

□ 2) ต่ ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไม่ตอ้งการระบ ุ

□ 1) ไม่มีรายได ้  

□ 2) ต่ ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไม่ตอ้งการระบ ุ

□ 1) ไม่มีรายได ้  

□ 2) ต่ ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไม่ตอ้งการระบ ุ

 

 ทา่นได้ “ท าในสิ่งที่ท่านสอน” หรือ “สอนในสิ่งที่ทา่นท า”หรือไม่ อย่างไร  

□ 1) ไม่ได้ท า เพราะ …………………………………………………………............................................................... 

□ 2) ท า ระบุกิจกรรม / โครงการที่ท า ……………………………….........…………………………………................... 

 บทบาทหน้าที่หรือต าแหน่งอื่น ๆ ของทา่นในชุมชน / อ าเภอ / จังหวัด / ประเทศ  

12.1 ผู้น าชุมชน/ผู้น ากลุ่ม/กรรมการกลุ่ม/คณะกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ ระบุ  

1) ..................................................................................................................................... 

         2) …………………………………………………………………………….............…………………….......................... 

        3) ………………………………………………………………………….............……………………….......................... 

12.2 สมาชิกกลุ่ม       

1) ..................................................................................................................................... 

         2) ………………………………………………………………………….............……………………….......................... 

        3) …………………………………………………………………………………………………....................................... 

12.3 ไม่ได้มสี่วนรว่มใด ๆ ในชุมชนที่อยู่อาศัยปัจจุบัน เน่ืองจาก........................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการสอน/การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวติ 

 ทา่นเป็นอาจารย์ประเภทใด (อาจตอบมากกว่าหนึ่งประเภท ขึ้นกับบรบิทของท่าน) 

 □ 1) อาจารย์ประจ า □ 2) อาจารยพ์ิเศษรายวชิา ระบุ).................................................... 

 □ 3) อาจารย์พี่เลี้ยง □ 4) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการชวีิต 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

□ 5) อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................................. 

 เหตุผลที่ท่านเลือกหรือได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า / อาจารย์พี่เลีย้ง/อาจารยพ์ิเศษ ที่

มหาวิทยาลัยชวีิต  (กรุณาระบุ 3 เหตุผลที่ส าคัญที่สุด) 

1).................................................................................................................................................... 

2).................................................................................................................................................... 

3).................................................................................................................................................... 

15. ปัจจุบันท่านสอน/ดูแล/เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา อยู่ที่ใดบ้าง  (กรุณาระบุหรือเลือกศูนย์การเรยีนรู ้ที่ท่าน

มีบทบาทมากที่สุดไม่เกิน 3 แห่ง) 

ศรช. ศปจ. ศรป. 

1.   

2.   

3.   

16. ประสบการณก์ารเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยชีวติ   

□ 1) 1-2 ปี      □ 2) 2 – 3 ปี    □ 3) 3 ปีขึน้ไป   

17. ท่านสอนวิชาอะไรเป็นหลัก กรุณาระบุช่ือรายวิชาที่สอน ไม่เกนิ 3 รายวิชา และเหตุผลที่สอนวิชาดังกล่าว  

วิชา เหตุผล 

1.  

2.  

3.  

 

18. ปกติท่านให้ความส าคัญกับการเรยีนการสอนแบบไหน กรุณาระบุ 3 ล าดับท่ีส าคัญที่สุด หรือ ตามที่ทา่น

ปฏิบัติจริงบ่อย ๆ พร้อมเหตุผลที่ใชว้ิธีดังกล่าว  

วิธีการสอนแบบ เหตุผล 

1.  

2.  

3.  

19. นอกจากสอนแล้ว ท่านมีต าแหน่ง และ/หรือ บทบาทหน้าที่อะไรในมหาวิทยาลัยชวีิตอีกบ้าง  

(กรุณาระบุ 3 ล าดับท่ีท่านใช้เวลาในการท ากิจกรรมนั้นมากที่สุด) 

1).......................................................................................................................................................... 

2)......................................................................................................................................................... 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

3)........................................................................................................................................................

20. วสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยชวีิต ตามที่ท่านทราบ คืออะไร....................................................................... 

21. ท่านทราบเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิต หรือไม่ อย่างไร 

□ 1) ไม่ทราบ เพราะ...................................................................................................................... 

□ 2) ทราบ ระบุ..................................................…………………………………………………………………….......... 

22. ทา่นเคยได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับแนวคดิการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

      □ 1) ไม่เคยได้ยนิ/ไม่ทราบ เพราะ........................................................................................................... 

      □ 2) เคยได้ยนิ/พอทราบ จากที่ไหน อย่างไร ระบุ................................................................................... 

      □ 3) ได้ยิน/ทราบเป็นอย่างดี (ตอบข้อ 22.1 – 22.2) 

 22.1 แนวคิดการเรยีนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง หมายถงึ ........................................................................ 

 22.2 ทา่นมีสว่นช่วยใหน้ักศึกษาได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เดิม / ความหมายของประสบการณ์  

เดิม หรือไม่อยา่งไร ……………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 ตัวท่านเองให้ความส าคัญกับแนวคดิการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือไม่ เพราะอะไร  

□ 1) ไม่ได้ให้ความส าคัญ 

□ 2) ให้ความส าคัญมาก  

□ 3) ให้ความส าคัญพอประมาณ/ปานกลาง  

□ 4) ให้ความส าคัญน้อย  

เพราะ.............................................................................. 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 ทา่นเคยได้ยนิหรือทราบเกี่ยวกับแนวคดิและทฤษฎกีารสร้างเสริมพลังอ านาจ (empowerment) 

หรือไม่ มีความส าคัญต่อผู้เรยีน ตัวทา่น และมหาวิทยาลัยอย่างไร 

□ 1) ไม่ทราบ 

□ 2) ทราบ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญ  

□ 3) ทราบ และให้ความส าคัญ  

เพราะ............................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 ทา่นเคยใช้แนวคดิหรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรยีนการสอน และในชีวติจรงิของทา่นหรือไม่ 

อย่างไร 

□ 1) ไม่ได้ใช ้เพราะ........................................................................................................................ 

□ 2) ใช ้ใชอ้ย่างไร กรุณาอธบิาย................................................................................................... 

□ 3) วางแผนว่าจะใช้/ก าลังจะใช ้ใชอ้ย่างไร กรุณาอธิบาย............................................................. 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

 ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการบรรลุภารกิจของทา่นและของ สรพ.ในฐานะผู้สอน/ผู้สนับสนุนกระบวนการ

เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรยีน กรุณาระบุ 

ปัญหาอุปสรรคจาก ระบ ุ

26.1 ตัวทา่นในฐานะผูส้อน   

26.2 ตัวผู้เรียนและครอบครัว  

26.3 พื้นที่การเรยีนรู/้ชุมชน  

26.4 ระบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรยีนรู ้และ/ 

หรือ มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

 

26.5 อ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้างต้น   

 

 ทา่นเข้าใจค าว่า “สอนน้อย เรียนมาก” หรือไม่ อย่างไร และได้ปฏิบัติตามนั้น หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน ผลที่เกดิขึ้น และประเด็น

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกจิของมหาวิทยาลัยชีวติ 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  

ข้อ โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

 การบริหารจัดการและการสง่เสริมพัฒนาอาจารย์      

1  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประเภทต่าง ๆ มี

ความชัดเจน 
     

2  มีประกาศค าสั่งระเบียบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประเภทตา่ง ๆ ที่มี

ความชัดเจน โปร่งใส และถือปฏิบัติ 
     

3  อาจารย์ทุกประเภทมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม ทบทวน และ

พัฒนาหลักสูตรและการท างานของสถาบัน ฯ 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ข้อ โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

4  การจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง มคีวาม

เหมาะสมตรงกับความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ 
     

5  ภาระงานสอนของอาจารยม์ีความเหมาะสม      

6  อาจารย์ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วชิาชีพ อย่าง

สม่ าเสมอ เท่าเทยีมกัน 
     

7  ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรม ศึกษาต่อ แสวงหาความรู ้เพื่อเสรมิศักยภาพ

ผู้สอนในเร่ืองที่จ าเป็น 
     

8  ได้รับการกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้ผลิตผลงานและเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
     

 การจัดกระบวนการเรียนรู้/วิธกีารส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน      

9  มีการส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการ/กลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ ที่ชว่ยยกระดับ

ศักยภาพ/ความสามารถของผู้เรยีนได้มากขึน้/ดีขึน้ 
     

10  มีการส่งเสรมิการท าวจิัยประเภทตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาตัวผู้สอน/ผู้เรียน/ศักยภาพ

ด้านวชิาการของสถาบัน ฯ 
     

11  การจัดกระบวนการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของ

ผู้เรยีน มีคุณภาพในระดับดี 
     

12  กระบวนการเรียนรูด้้วยแผน 4 แผน มีความเหมาะสม และท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตัวผู้เรยีนได้จริง 
     

 สิ่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้      

13  มีเอกสาร เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ที่หลากหลาย 

เพียงพอ เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรูไ้ด้จริง 
     

14  มีการบรกิารคอมพิวเตอร ์และระบบออนไลน์เพื่อการสืบคน้ความรู้ที่

ครอบคลุม ทั่วถงึในทุกระดับ 
     

15  มีสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับท ากจิกรรมที่หลากหลายของ

ผู้เรยีน 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ข้อ โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 
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16  มีการจัดหาทุนสนับสนุนอาจารย์/บุคลากรในการพัฒนาและคดิค้นนวัตกรรม 

เพื่อการเรยีนรู้ที่ทันการณ์ ทันสมัย 
     

 การเปลี่ยนแปลงผู้เรยีน / ศักยภาพของผู้เรียน       

17  สามารถขวนขวายหาความรู้ที่ส าคัญเพิ่มเติมด้วยตนเองตลอดเวลา      

18  สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีที่เรียนสู่การปฏิบัตไิด้จรงิ      

19  คดิริเร่ิม วางแผน ลงมือปฏบิัตใินสิ่งที่ส าคัญ ไม่รอเวลา      

20  มีความสามารถในการคดิค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้      

21  รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น/ใจกวา้งขึ้น      

22  คดินอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธีคิด/วิธมีองสิ่งรอบตัว      

23  แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ/ีมีความสุขุมรอบคอบมากขึน้      

24  มีอาชีพที่มั่นคง สุจรติ มีความภูมิใจ      

25  สามารถลดรายจ่ายลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น      

26  สามารถพัฒนา/ต่อยอดธุรกิจหรืออาชพีของตัวเองได้อยา่งรอบคอบ มีเหตุมี

ผล มีภูมิคุ้มกัน 
     

27  ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้      

28  ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้      

29  มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้      

30  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสามารถใชสื้่อได้

อย่างเหมาะสม 
     

31  แสดงออกถงึภาวะผู้น าด้านการจัดการชุมชน สามารถประสานงานและสร้าง

ความสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนได้ดี 
     

32  มีจติอาสา ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึน้      

33  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นได้ชัดเจน 
     

34  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยูร่ว่มกันของคนในชุมชนมากขึน้      



58 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ข้อ โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด 
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35  ตัวผู้เรยีน/ครอบครัว/ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็น

รูปธรรม ตัง้แต่ก าลังศึกษา 
     

36  ผู้เรยีนและครอบครัวสามารถด ารงชีวติอยู่ในชุมชนได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง

อย่างพอเพียงและอยูไ่ด้อย่างมีศักดิ์ศรี 
     

37  สามารถใช้คอมพิวเตอรเ์บ้ืองต้นได้      

38  สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารเร่ืองที่เกี่ยวกับชีวติและงานของตนได้      

39  สามารถสื่อสารด้วยอนิเตอร์เน็ต อเีมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออ่ืนได้      

 ความพึงพอใจต่อมหาวทิยาลัยชีวิตในภาพรวม      

40  ความพึงพอใจต่อการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรูม้หาวิทยาลัยชวีิต      

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพ และข้อจ ากัด/สิ่งที่ต้องการ

ให้ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา เพื่อให้มหาวทิยาลัยชีวิตสามารถบรรลุวสิัยทัศน์และพันธกจิ ที่ก าหนดไว้ได้

มากยิ่งขึ้น 

 

4.1 จุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพของผู้สอน/ผู้เรยีน/ศูนย์การเรียนรู/้ระบบการบรหิารจัดการและระบบการเรียน

การสอน  

1) ................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................................. 

4.2 จุดออ่น/ข้อจ ากัด/สิ่งที่ตอ้งการให้ปรับปรุง/แกไ้ข/พัฒนาในมิติตา่ง ๆ  

1) ................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................................. 

 



 
   

ด าเนินการโดย 

โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาทางเลือก 

และผลที่เกดิข้ึนในบริบทของสถาบันการเรยีนรู้เพื่อปวงชน 

สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สนับสนุนโดย 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

มูลนิธิพลังท่ีย่ังยืน 
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