
 

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ ่า 

ปาณฉัตร  ทิพย์สุข 

รุ้งทอง  ครามานนท ์

สุริยาพร  จันทร์เจริญ 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต 



 

 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบณัฑิต 

ต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัชีวิต 

 

 

 

 
 

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

 
 

 
 
 

โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก 
และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ร่วมกับ 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) 

 
สนับสนุนโดย 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 
 

 
 



 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยชีวิต 

ฉันทห์ทัย อาจอ ่า และคณะ 

 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตตอ่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชวีิต.-- นครปฐม : 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. 

100 หน้า.-- (โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของ

สถาบันการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน). 

1. สถาบันอุดมศึกษา--หลักสูตร. 2. การศึกษาทางเลือก--การศกึษาและการสอน. 3. บัณฑิต--ทัศนคติ.  

I. ฉันท์หทัย อาจอ่่า. II. ชื่อเร่ือง. 

 

เอกสารทางวชิาการ / สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล หมายเลข 479 

378.03 

ISBN 978-616-443-255-0 

 

จ่านวน   60 เล่ม 

พิมพ์ครัง้ที่ 1  มกราคม 2562 

ปกและรูปเล่ม  ปาณฉัตร ทพิย์สุข 

จัดพิมพ์   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต่าบลศาลายา  อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

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

   www.ipsr.mahidol.ac.th 

รว่มกับ สถาบันการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน, บริษัท ปตท.จ่ากัด (มหาชน)  

และมูลนิธิพลังที่ย่ังยืน 

พิมพ์ท่ี   โรงพิมพ์เดือนตุลา 

   39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

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

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบณัฑิต | ก 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ค าน า 

รายงานการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นผลผลิตหนึ่งใน 6 เร่ือง ที่เกิดข้ึนจากการด่าเนินงานของ 

“โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของ

สถาบันการเรียนรู้ เ พ่ือปวงชน” โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) และ 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และการสนับสนุนด้านข้อมูลและกระบวนการท่างานวิจัยจากสถาบันการ

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือที่รู้จักกันในนาม “มหาวิทยาลัยชีวิต”  

รายงานการวิจัยเล่มนี้มีเนื้อหาสาระส่าคัญอันได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยชีวิต และระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบ

มหาวิทยาลัยชีวิต  ซ่ึงผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตที่

เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังของมหาวิทยาลัย และความพึงพอใจที่

บัณฑิตได้รับจากการที่ความต้องการต่าง ๆ ได้รับการตอบสนองจากกระบวนการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยชีวิต 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ได้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทุกประการแล้ว แต่ถ้าหากคณะผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักต่อการ

ด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยชีวิตไม่ได้น่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากรายงานเล่มนี้ไปพิจารณาร่วมกับ

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ในรายงานการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ก็

อาจจะท่าให้การพัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนเป็นไปในระดับค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าสามารถน่า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เช่ือว่าจะช่วยท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในสถาบัน ฯ 

อย่างก้าวกระโดดหรือสามารถปรับโฉมใหม่ของมหาวิทยาลัยได้ทันยุคสมัยที่บริบทแวดล้อมมีการ

เปล่ียนแปลงสูงและรวดเร็วมาก 

ความร่วมมือ การต้อนรับ และความเต็มใจย่ิงที่คณะผู้วิจัยได้รับจากคณะบริหารส่วนกลาง 

อาจารย์และอดีตอาจารย์ทุกศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน บัณฑิต ผู้เรียน สมาชิกในครอบครัว

ผู้เรียน ผู้น่าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนาม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
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ด้วยว่าผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้คุณค่ากับการวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ในระดับสูง 

นอกจากการปฏิบัติงานด้านการวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทั้งหมดแล้ว คณะผู้วิจัยยัง

ประสงค์ที่จะเห็นการน่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเต็มที่ เพ่ือน่าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา ยกระดับองค์กร รวมถึงระบบและกลไกต่าง ๆ และองคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการ

จัดการศึกษาทางเลือกของ สรพ. 

คณะผู้วิจัยหวังเพียงว่า รายงานการวิจัยหรือข้อค้นพบต่าง ๆ ในผลงานเล่มน้ี จะเป็นเทียน

ที่ช่วยจุดประกายไปสู่การเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยชีวิตให้เป็น มหาวิทยาลัยทางเลือกท่ีมี

ความคุ้มค่ามากท่ีสุดส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถด่ารงสถานภาพการ

เป็น “โอกาสและความหวัง” และ “แสงเทียนส่องทาง” ในเส้นทางการจัดการศึกษาทางเลือก

เพ่ือปวงชนของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไปตราบนานเท่านาน 

 

 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกายน 2561 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต ส่าเร็จลงด้วยดีด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งส่วนกลางและศูนย์การเรียนรู้เพ่ือปวงชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่คณะวิจัยได้มี

โอกาสเข้าไปเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561  

คณะวิจัยติดตามและประเมินผล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงผู้ให้ความร่วมมือทุกท่าน 

นับตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานที่สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ส่วนกลาง ที่

ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และผู้บริหารสองท่าน คือ ดร.  สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการของ สรพ. และ นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้

กรุณาตรวจสอบแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงคณาจารย์และบุคลากรอ่ืน ๆ 

ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณาอ่านวยความสะดวกในด้าน

สถานที่ การติดต่อและประสานงานกับบัณฑิตที่ได้รับการคัดเลือกให้สัมภาษณ์ การแจกจ่าย

และรวบรวมแบบสอบถามให้กับบัณฑิตเกือบครบทุกท่านในแต่ละพื้นที่ และขอขอบคุณบัณฑิต

ผู้ให้สัมภาษณ์และท่าแบบสอบถามด้วยความใส่ใจยิ่ง 

คณะวิจัย ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึง

พอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร สรพ. และบุคลากร

ทุกท่าน ในการทบทวนวิถีการจัดการศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิตว่าประสบผลส่าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้มากน้อย เพียงใด อย่างไร ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใดเพ่ือให้ผู้เรียนในรุ่นต่อ 

ๆ ไปเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือท่าให้ระบบการบริหารจัดการและระบบ

สนับสนุนต่าง ๆ นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดและหลักปรัชญาหรือสามารถหนุนเสริมระบบ

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิตหรือของสังคมให้ได้มากที่สุด

เท่าที่จะสามารถด่าเนินการได้ หรือท่าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับความ

คาดหวังของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ต้องการน่าหลักปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัย

ชีวิตไปใช้ในการด่ารงชีวิตประจ่าวัน ที่มีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีวิธีคิดและสามารถพ่ึงพาตนเองได้

จริง ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลา 

 คณะผู้วิจัย 

 20 พฤศจิกายน 2561   
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บทสรปุผ ูบ้ริหาร 

การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิตนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการตา่ง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์

วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพ่ือศึกษาและประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ

คุณภาพของระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของระบบการติดตามและประเมินผล และ 

สอง เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส่าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ ในฐานะผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้จะน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน  รวมถึงการได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลัก ที่เป็นแกนส่าคัญ

ในการจัดการศึกษาภายใต้ “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากย่ิงข้ึน ผล

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนทั้งหมด 449 คน เป็นผู้ชาย ร้อยละ 53 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 

47 อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 81 ปี อายุต่่าสุด คือ 22 ปี เมื่อจ่าแนกตามกลุ่มอายุ 

พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส คือ ร้อยละ 66  อาชีพหลัก ร้อยละ 27 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 22 คือ บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นไปอยู่จังหวัดอื่นก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

ร้อยละ 66 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ ระบุว่าเคยย้ายถิ่น และส่วน

ใหญ่เป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว (ร้อยละ 64) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ผู้ให้ข้อมูล

ประมาณ 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 22 มีรายได้ต่่ากว่า 10,000 

บาท บัณฑิตประมาณ ร้อยละ 44 ยังคงท่าบัญชีครัวเรือน หรือ ท่าเป็นประจ่า ในขณะที่ผู้ไม่ได้

ท่ามีร้อยละ 12 ส่วนเรื่องความพอเพียงของรายได้ต่อเดือน  ผู้ตอบเกือบร้อยละ 47 ระบุว่ามี

เพียงพอและเหลือเก็บ ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 33 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่ไม่

เพียงพอและไม่เหลือเก็บมีเพียงร้อยละ 13 เมื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 57 มีหนี้สิน ผู้

ไม่มีหนี้สินมีเพียงร้อยละ 24 ส่าหรับมูลค่าของหนี้สินที่มีอยู่ ผู้ตอบที่มีหนี้สิน ร้อยละ 42 ระบุว่า 

ตนมีหนี้สินอยู่ระหว่างหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท รองลงมา คือ ร้อยละ 18 มีหนี้สินประมาณ 1 – 3 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ล้านบาท ส่าหรับค่าใช้จ่ายที่ท่าให้เกิดหนี้สิน ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 27 ระบุว่า เกิดจาก

การซ้ือส่ิงอ่านวยความสะดวก เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน และในบรรดาผู้ที่มีหนี้สิน ร้อยละ 

84 ระบุว่า สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา แต่มีร้อยละ 7 ไม่สามารถช่าระหนี้สินได้ตาม

ก่าหนดเวลา ส่าหรับการถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64 ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเองต่่า

กว่า 10 ไร่ และผู้ตอบร้อยละ 20 มีที่ดินเพ่ือท่าการเกษตรหรือท่ากิจการส่วนตัวต่่ากว่า 10 ไร่

โดยประมาณ  

 ส่าหรับบทบาททั้งในชุมชนไปจนถึงภาคประชาสังคม หรือระดับประเทศ พบว่า ส่วน

ใหญ่ หรือ ร้อยละ 61 มีบทบาทดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 70 ระบุว่า อยู่ในระดับดี ส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ 2 มี

ความสัมพันธ์น้อยและไม่ ค่อยดี ในเรื่องของความรู้ เกี่ยวกั บชุมชนที่อาศัยอยู่  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป็นอย่างดี ในขณะที่ประมาณ

ร้อยละ 4 มีความรู้เก่ียวกับชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อยดี 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องการเดินทางมาเรียน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 80 ใช้พาหนะส่วนตัวมาเรียน ส่วนแหล่งเงินที่น่ามาใช้

จ่ายเพ่ือการศึกษา ผู้ตอบร้อยละ 84 ใช้เงินเก็บของตัวเอง รองลงมาใช้เงินของบิดามารดา คิด

เป็นร้อยละ 7 ส่าหรับปัญหาในการจ่ายค่าเล่าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68 ไม่เคยมี

ปัญหาดังกล่าว การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วน

ใหญ่ หรือร้อยละ 42 ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา/ศิษย์เก่า  

ส่าหรับเรื่องการตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 63 ตัดสินใจเรียนด้วย

ตนเอง เมื่อถามเกี่ยวกับเหตุผลหลักที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต สามเหตุผลระบุในเรื่องความ

ต้องการเรื่องปริญญาบัตร ความต้องการการยอมรับทางสังคม และความภาคภูมิใจ ส่าหรับ

ค่าถามที่ว่า เหตุผลใดส่าคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 83 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจ 

เหตุผลอ่ืน ๆ คือ การน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ร้อยละ 73) รองลงมาคือ ต้องการ

เปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 68) ในเรื่องการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากครอบครัว  
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ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ราวร้อยละ 80 ทราบ

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับความรู้ในเรื่องการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 79) 

แต่ในเรื่องการสร้างเสริมพลังอ่านาจ มีร้อยละ 57 ที่ระบุว่า เคยได้ยิน และการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง เกือบร้อยละ 90 ระบุว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้  

ส่าหรับสิ่งที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แผน 4 แผน ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 

88 เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ในเรื่องการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงใน

ชุมชนที่อาศัยอยู่ ร้อยละ 79 ตอบว่า ทราบและเห็นด้วย  

ส่ิงที่เป็นปัญหาอุปสรรคส่าคัญของการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45 

ระบุว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ร้อยละ 23 ระบุว่ามาจากเรือ่ง

รายได้และรายจ่ายของครอบครัว ส่วนความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ชีวิต ผลปรากฏว่า ผู้ตอบเกือบร้อยละ 90 มองว่าคุ้มค่า ในด้านการมีบทบาทเป็นผู้น่าแห่งการ

เปล่ียนแปลง ร้อยละ 35 ตอบว่า มีบทบาทดังกล่าว ส่าหรับการแนะน่าให้ผู้ อ่ืนมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 42 ระบุว่า ได้แนะน่าให้คนอื่นมาเรียน  

ในเรื่องการน่าความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ประโยชน์หลังจากส่าเร็จการศึกษา

ไปแล้วนั้น ร้อยละ 64 ได้ท่าโครงการร่วมกับชุมชน หรือท่าภายในชุมชนตนเอง และในเรื่องการ

น่าวิชาหรือกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน พบว่า ร้อยละ 

90 ได้ใช้ในการพัฒนาชีวิตตนเอง ร้อยละ 69 ได้น่าไปใช้ในการพัฒนาครอบครัว และร้อยละ 65 

ได้น่าไปใช้พัฒนาชุมชน 

ในเรื่องการท่าส่ิงที่เสริมสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 42 ได้ท่าแล้ว ส่วน

แนวทางการสนับสนุนให้การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิตคงอยู่ในพื้นที่ ผู้ตอบมากกว่าครึ่ง 

หรือร้อยละ 54 อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้มีผู้มาเข้าเรียน

เพ่ิมมากข้ึน และพร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมตามที่ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตขอความ

ช่วยเหลือ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตในเรื่อง 

1) หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้  2) ระบบการเข้าเรียน การ
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ลงทะเบียนเรียน 3) พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) 

อาจารย์ผู้สอน 6) อาจารย์พ่ีเล้ียง 7) ส่ือการเรียนการสอน และ 8) การเปล่ียนแปลงตนเอง 

พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุก

หัวข้อ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชีวิตและการจัดการศึกษาเพ่ือ

การเปล่ียนแปลง หรือการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลง ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย คือ 4.34 

คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก 

จากการพิจารณาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในปัจจัย 8 ด้าน ด้านที่มีคะแนนความพึง

พอใจน้อยท่ีสุด คือในเรื่องของส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ (คะแนน

เฉล่ีย 3.86 คะแนน) แลในเรื่องของระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน (คะแนนเฉล่ีย 

3.87 คะแนน) โดยถือเอาคะแนนเฉล่ียที่ต่่ากว่า 4.00 คะแนนเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาระดับ

ความพึงพอใจของผู้เรียน ดังนั้นหากมีการพัฒนาปัจจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด

การศึกษา ควรพัฒนาในปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้  

ส่าหรับข้ออภิปรายและเสนอแนะ คือ 

1) ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกปัจจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง สัมฤทธิ์ผลในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเองนั้น สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงหมายความว่า การน่าหลักการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงมาใช้กับวัย

ผู้ใหญ่ เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิผล หากมีการพัฒนาเครือ่งมือส่าหรับวัดการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิ

ข้ึนกับผู้เรียนที่มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงได้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน่ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนใน

รุ่นต่อไปได้เกิดการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงได้เร็วย่ิงขึ้น  

2) ในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ประสบผลส่าเร็จ หรือ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการจัด

การศึกษา เพราะจากการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (มีคะแนนความ

พอใจโดยเฉล่ียมากกว่า 4.00 คะแนนขึ้นไป ทุกหัวข้อ) ยกเว้นในเรื่อง ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา (3.94 คะแนน ระดับมาก) ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการเปล่ียนแปลงผู้เรียน ในเรื่องการมีบทบาทในการ

เปล่ียนแปลงชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ตั้งแต่ก่าลังศึกษานั้น พบว่า ได้คะแนนเพียง 3.77 คะแนน



ซ | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิต 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

หรือยังไม่ค่อยสูงเท่าใดนัก ดังนั้น ควรมีการพิจารณาในเรื่องความคาดหวังให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแต่ก่าลังศึกษา ถ้าสามารถท่าได้ 

3) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว

ได้รับข้อมูลจากผู้เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้ถือเป็นส่ือที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการชักชวนให้ผู้อ่ืนเข้าเรียน ดังนั้น ควรมีการส่ือสารข้อมูล

ส่าคัญไปในทิศทางเดียวกัน และแก้ไขค่ากล่าวที่ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตเข้าง่าย จบง่าย หรือ ไม่เข้า

เรียนก็จบได้ เป็นต้น  

4) ปัจจัยการจัดการศึกษาที่บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน 

ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน เมื่อน่าผลท่ีได้มาเทียบกับการประเมินครั้งนี้  

5) เรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิดส่าคัญ คือ แนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจให้กับ

ผู้เรียน ควรให้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีบัณฑิตครึ่งหนึ่ง

เท่านั้นที่รับทราบหรือเคยได้ยิน หากท่าได้ จะเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น่าแห่งการ

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในชุมชนได้มากย่ิงข้ึน เพราะจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูล พบว่า บัณฑิตหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีบทบาทดังกล่าว 

6) ส่าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรสนับสนุนการจัดเวทีวิชาการ การน่าเสนอผลงาน 

การโต้วาที ในประเด็นทางวิชาการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

หรือข้ามภูมิภาค หรือจัดที่ส่วนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท้องถิ่นตน แต่ยังเข้าใจบริบทของภาคอ่ืน ๆ อีกด้วย และในเรื่องการ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยตัวบัณฑิต ควรมีการจัดท่า

จดหมายข่าว การท่าเว็บไซต์ การจัดงานศิษย์เก่า ฯลฯ เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรม ความ

เคล่ือนไหว หรือวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิต 
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บทท่ี 1 

บทน า 

การวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดข้ึนในบริบทของ

สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ระบบ 

กลไก และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ของระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน ในรายงานนี้ เป็นการน่าเสนอผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยชีวิตว่ามีมากน้อย

เพียงใด ในเรื่องหลักๆ คือ หนึ่ง หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สอง ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน สาม พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 

ส่ี กระบวนการเรียนรู้ ห้า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หก อาจารย์พ่ีเล้ียง เจ็ด ส่ือวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้ และสุดท้ายในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ความพึงพอใจในด้านที่มีคะแนนต่่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนโดยรวม 

สามารถน่ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านนั้น ๆ ให้ดีย่ิงข้ึน ส่วนผลคะแนนความพึง

พอใจด้านที่มีคะแนนในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนโดยรวม สามารถน่ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการส่ือสารกับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต  

นอกจากนี้ การวิเคราะห์นี้ยังเป็นการศึกษาเพ่ือตอบค่าถามการวิจัยย่อยต่าง ๆ ดังนี้คือ 

ประการแรก คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นอย่างไร ประการที่สอง บัณฑิต

ได้น่าส่ิงที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิต เช่น แผน 4 แผน บัญชีครัวเรือน ไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน

หรือไม่ อย่างไร ประการที่สาม บัณฑิตมีบทบาทในชุมชน หรือภาคประชาสังคม หรือไม่อย่างไร 

รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน ประการที่ 4 เหตุผลหลักหรือแรงจูงใจส่าคัญของบัณฑิตในการ

ตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ประการที่ 5 ความรู้ ความเข้าใจ การให้ความส่าคัญต่อ

แนวคิดที่ส่าคัญของมหาวิทยาลัยชีวิต เช่น แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดการ

สร้างเสริมพลังอ่านาจ มีมากน้อย เพียงใด และอย่างไร และประการที่ 6 บัณฑิตมีความรู้สึก

คุ้มค่า และพึงพอใจในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตในภาพรวม มากน้อยเพียงใด 
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การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเมื่อส่าเร็จการศึกษาใน

ครั้งนี้ สามารถสะท้อนหรือใช้เป็นผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา

ทางเลือกในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิตได้อย่างมีนัยส่าคัญ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิต การใช้ความรู้ความสามารถ

เพ่ือพัฒนาตนเอง และผลท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อตนเองและชุมชน  

2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา   

3) เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส่าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง  แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจของผู้เรียน ในฐานะที่เป็น

แนวคิดและทฤษฎีส่าคัญในบริบทของการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการ

เรียนรู้เพื่อปวงชน 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1) กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-

2557 และส่าเร็จการศึกษาในปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 จ่านวน 449 คน 

2) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 รวม 5 เดือน 

3) ประเด็นความพึงพอใจ ได้แก่  

3.1) หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3.2) ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 

3.3) พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน  

3.4) กระบวนการเรียนรู้ 

3.5) อาจารย์ผู้สอน 

3.6) ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ 

3.7) การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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4) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

4.1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ /  ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน / พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ 

สถานที่ศึกษาดูงาน /กระบวนการเรียนรู้ /อาจารย์ผู้สอน / ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ / การเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน   

4.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

5) นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1) ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิต หมายถึง ระดับของความรู้สึกต่อ

กิจกรรมหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตอบสนองเมื่อเข้ามาอยู่ใน

บริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งนี้อาจข้ึนอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ การรบัรู้ 

ความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน  

5.2) ผลคะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่สะท้อนระดับความรู้สึกพึงพอใจ

มากน้อย ซ่ึงวัดได้จากคะแนนการตอบแบบสอบถามในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการเรียนการสอนในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต โดยคะแนนความพึง

พอใจ 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนความพึง

พอใจ 4, 3, 2 และ 1 คือ คะแนนความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ที่สุด ตามล่าดับ 

วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือ 

แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

บัณฑิตที่เข้าปีการศึกษา 2554-2557 ในทุกศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยมีผู้อ่านวยการ

ศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานของศูนย์ เป็นผู้แจกจ่ายแบบสอบถามให้กับบัณฑิตที่เคยเป็น

ผู้เรียนของศูนย์ฯ นั้น และเก็บรวบรวมส่งให้คณะนักวิจัยในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง
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เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรือผู้ตอบแบบสอบถามสามารถส่งกลับคืนได้

ทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาพบหรือมาท่าแบบสอบถามในวันที่คณะนักวิจัยเข้า

ไปในพื้นที่ 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงผ่านการ

ตรวจทานจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์ในการท่างานร่วมกบั

มหาวิทยาลัยชีวิตมาเป็นเวลานาน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อค่าถาม

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน ส่วนที่สอง เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนที่สาม เป็นการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่วนที่ส่ี เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับการน่าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์หลังส่าเร็จการศึกษา และส่วนที่ห้า คือ ค่าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยชีวิตบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก่าหนดไว้ได้มากย่ิงขึ้น     

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลมีดังนี้  

- ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 

- ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ประโยชน์หรือผลที่ได้รับ 

1) ท่าให้ทราบคุณลักษณะส่าคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิต  

2) ท่าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึน 

3) ท่าให้ทราบผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนว่าเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่

สอดคล้องกับหลักปรัชญา แนวคิด ปณิธาน วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของ

มหาวิทยาลัยชีวิตหรือไม ่
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บทท่ี 2 

คณุลกัษณะบณัฑิตมหาวิทยาลยัชีวิต 

ในบทนี้น่าเสนอผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 

ข้อมูลพื้นฐานหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ

อ่ืน ๆ และส่วนที่สองคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ตลอดจนส่ิงที่ได้

ประสบในช่วงระหว่างก่าลังศึกษา รูปแบบการน่าเสนออยู่ในรูปแผนภาพประเภทต่าง ๆ เฉพาะ

ในเรื่องท่ีส่าคัญ ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ โปรดดูในภาคผนวก ข.   

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามในที่นี้คือ บัณฑิต / ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชีวิตระดับปริญญาตรี ที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2554 – 2557 ที่สามารถเก็บรวบรวมได้ทั้งส้ิน จ่านวน 449 คน 

1) เพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 449 คน เปน็เพศชาย 237 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และเป็น

เพศหญิง 212 คน คิดเปน็ร้อยละ 47  

แผนภาพท่ี 2-1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเพศ 

ชาย

53%

หญิง

47%
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2) อายุ 

อายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระหว่าง 22-81 ปี กลุ่มอายุที่มีจ่านวนมากท่ีสุดคือ กลุ่ม

อายุ 40-49 ปี ทีม่ีจ่านวน 169 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ 50-59 ปี มีจ่านวน 

127 คิดเป็นรอ้ยละ 28 และ กลุ่มอายุ 30-39 ปี จ่านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนกลุ่ม

อายุท่ีน้อยที่สดุคือ 70 ปีข้ึนไป มีจ่านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

แผนภาพท่ี 2-2 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามกลุ่มอายุ (ปี) 

3) สถานภาพสมรส 

ส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส มีจ่านวน 294 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

66 รองลงมามีสถานภาพโสด จ่านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

แผนภาพท่ี 2-3 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามสถานภาพสมรส 

โสด

20%

สมรส / อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา

66%

หมา้ย

3%
หย่า / แยกทาง / เลิกกัน

5%

ไม่ประสงค์ระบุ

6%

4.0 3.6

17.4

37.6

28.3

8.2

0.9

ต่่ากวา่ 25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
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4) อาชีพหลัก 

ส่าหรับอาชีพที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอาชีพหลัก ที่มีจ่านวนมากที่สุดคือ อาชีพ

เกษตรกร มีจ่านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีจ่านวน 99 คน หรือร้อยละ 22 และเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว จ่านวน 65 คน หรือ

ร้อยละ 15 ตามล่าดับ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ไม่มีอาชีพ มีจ่านวน 7 คน หรือ 

ประมาณร้อยละ 4 

แผนภาพท่ี 2-4 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามอาชีพหลัก 

5) การย้ายถิ่น 

ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 65 หรือจ่านวน 295 คน ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน ในขณะ

ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 20 ระบุว่าเคยย้ายถิ่นไปท่างานที่จังหวัดอ่ืน หรือไปท่างาน

ต่างประเทศ  

แผนภาพท่ี 2-5 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการย้ายถิ่น 

0.2

2.0

3.8

6.0

6.2

12.9

14.5

22.0

26.5

นักบวช

ข้าราชการเกษียณ

ไมม่อีาชีพ

ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ / รับจ้างทั่วไป

พนักงานในองค์กรเอกชน บริษัท กจิการ มูลนิธิ

รับราชการ

ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น

เกษตรกร

เคย

20%

ไม่เคย

66% ไม่ตอบ

14%
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6) การเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 64 (จ่านวน 287 คน) เป็นผู้หารายได้หลักใน

ครอบครัว ในขณะที่ร้อยละ 30 หรือจ่านวน 134 คน ไม่ใช่ผู้หารายได้หลัก 

แผนภาพท่ี 2-6 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเป็นผู้หารายได้ 

7) รายได้ต่อเดือน 

หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือ ร้อยละ 30 (จ่านวน 136) มีรายได้อยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท รองลงมา คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่่ากว่า 10 ,000 บาท หรือร้อยละ 22 

(จ่านวน 100 คน) และกลุ่มผู้มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 

(จ่านวน 75 คน) 

แผนภาพท่ี 2-7 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท) 

 

เป็นผู้หารายได้หลัก

64%

ไม่ใช่ผู้หารายได้หลัก

30%

ไม่ตอบ

6%

22.3

30.3

16.7

5.3
3.1

4.7

0.9

16.7

ต่่ากว่า 10,000 10,001 –

20,000

20,001 –

30,000

30,001 –

40,000

40,001 –

50,000

50,000+ ไมม่ีรายได้ ไมต่้องการระบุ
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8) การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

จากการสอบถามเรื่องการท่าบัญชีครัวเรือนว่า ปัจจุบันได้ท่าหรือไม่ ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ

ร้อยละ 44 (จ่านวน 199 คน) ระบุว่า จัดท่าเป็นประจ่า หรือหมายถึงว่า ในปัจจุบันก็ยังคงท่าอยู่ 

ในขณะที่ร้อยละ 12 (จ่านวน 53 คน) ไม่ได้จัดท่า ส่วนผู้ตอบระบุว่า เคยท่า แต่ปัจจุบันไม่ได้ท่า

แล้ว มีอยู่ร้อยละ 34 (จ่านวน 166 คน) 

แผนภาพท่ี 2-8 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการท่าบัญชีครัวเรือน 

9) ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน 

ในเรื่องของการมีรายได้เพียงพอใช้หรือไม่ในแต่ละเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 

ร้อยละ 47 (จ่านวน 212 คน) ระบุว่า รายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ ในขณะที่ ร้อยละ 33 

(จ่านวน 150 คน) มีรายได้เพียงพอ แค่ใช้จ่าย แต่ไม่มีเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ มี

ร้อยละ 13 (จ่านวน 60 คน) 

แผนภาพท่ี 2-9 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน 

 

จัดท่าเป็นประจ่า

44%

เคยจัดท่า แตป่ัจจุบันไม่ได้ท่าแล้ว

37%

ไม่ได้จัดท่า

12%

ไมร่ะบุ

7%

เพียงพอแตไ่มม่เีหลือเก็บ

33%

เพียงพอและมีเหลือเก็บ

47%
ไม่เพยีงพอ

14%

ไม่ระบุ

6%
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10)  ภาวะหน้ีสิน 

ส่าหรับภาวะหนี้สิน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือร้อยละ 57 

(จ่านวน 256 คน) ระบุว่า มีหนี้สิน ส่วนผู้ที่ไม่มีหนี้สิน มีร้อยละ 24 (จ่านวน 106 คน) ในขณะที่ผู้

ที่เคยมีหนี้สิน แต่ใช้คืนหมดแล้ว มีเพียงร้อยละ 11 (จ่านวน 47 คน) 

แผนภาพท่ี 2-10 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามภาวะหน้ีสิน 

10.1) มูลค่าหน้ีสินท่ีมีอยู่ 

จากข้อ 10) ผู้ที่มีหนี้สินส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 42  (จ่านวน 94 คน) ระบุว่า มีหนี้สินอยู่

ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท รองลงมา คือ ผู้ที่มีหนี้ สินอยู่ระหว่าง 1,000,001 - 

3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 และมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 17 ตามล่าดับ 

แผนภาพท่ี 2-11 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามมูลค่าหน้ีสินท่ีมีอยู่ (บาท) 

 

มหีนี้สิน

57%

เคยมี แตใ่ช้หนี้หมดแล้ว

10%

ไม่มีหนี้สิน

24%

ไม่ระบุ

9%

9.8 9.4

42.0

17.0 17.9

3.1 0.9

ต่่ากวา่ 50,000 50,001-100,000 100,001 -

500,000

500,001 -

1,000,000

1,000,001 -

3,000,000

3,000,001 -

5,000,000

5,000,001 +
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10.2) ค่าใช้จ่ายท่ีท าให้มีหน้ีสิน/ประเภทหน้ีสิน 

 จากข้อ 10.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าหนี้สินน่ามาใช้จ่ายเพ่ือซ้ือส่ิงอ่านวยความ

สะดวกต่าง ๆ เช่น ผ่อนบ้าน สร้างบ้าน หรือซ้ือยานพาหนะ (ร้อยละ 40 หรือ จ่านวน 143 คน) 

รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ 27 หรือจ่านวน 77 คน) ซ่ึงในส่วนนี้ น่าจะรวม

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตรหลานด้วย เพราะบางคนอาจไม่ได้แยกตอบ 

แผนภาพท่ี 2-12 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามค่าใช้จ่ายท่ีท่าให้เกิดหน้ีสิน 

 

10.3) การช าระหน้ีสินตามก าหนดเวลา 

 จากข้อ 10.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นหนี้ส่วนใหญ ่คือ ร้อยละ 84 (จ่านวน 268 คน) 
สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา ในขณะท่ีร้อยละ 7 (จ่านวน 23 คน) ไม่สามารถช่าระหนี้ได้
ตามก่าหนดเวลา  

แผนภาพท่ี 2-13 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ่าแนกตามความสามารถในการช่าระหน้ีสิน 

ตามก่าหนดเวลา

84%

ไม่สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา

7%

ไม่ตอบ

9%

ค่าใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน

27%

สิ่งอ่านวยความสะดวก

49%

การศึกษาของบุตรหลาน

8%
ลงทุนในอาชีพ

15%
อ่ืน ๆ เพ่ืออบายมุข,  รักษาพยาบาล

1%
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63.9

5.1 1.6 0.7

29

ต่่ากว่า 10
ไร่

11-30 ไร่ 31-50 ไร่ 50 ไร่ ขึน้
ไป

ไม่ตอบ

1.3

20.7 18

7.6 4.9
1.1

46.3

ไม่มี ต่่ากว่า 
10 ไร่

11-30
ไร่

31-50
ไร่

50 -
99 ไร่

100 ไร่ 
ขึน้ไป

ไม่ตอบ

11)  การถือครองท่ีดินที่อยู่อาศัยและเพื่อประกอบอาชีพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64 (จ่านวน 287 คน) มีที่ดินปลูกปลูกบ้าน ต่่ากว่า 10 ไร่ 

ในขณะที่มีผู้ไม่ตอบเรื่องนี้ 129 คน หรือร้อยละ 29 ส่าหรับที่ดินส่าหรับการเกษตรหรือประกอบ

กิจการ ผู้ตอบร้อยละ 21 (จ่านวน 93 คน) มีที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้ตอบเอง มีน้อยรายที่ตอบว่าที่ดินเป็นของพ่อแม่ซึ่งยังไม่ได้แบ่งเป็นมรดก และมี

ส่วนหนึ่งที่มีที่ดินเช่าเพื่อการท่าเกษตร และมีผู้ไม่ตอบการครอบครองที่ดินจ่านวน 208 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 83  

แผนภาพท่ี 2-14 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามพื้นท่ีการครอบครองท่ีดิน (ไร่) 

 

 

 

 

 

 

12)  บทบาทในชุมชน ภาคประชาสังคม ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 

ส่าหรับการมีบทบาทน่าในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 61 (จ่านวน 272 คน) มี

บทบาทดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 39 ระบุว่า ไม่มีบทบาทใด ๆ เลย  

บทบาทดังกล่าว เช่น ประธาน / กรรมการ หมู่บ้าน กองทุน สหกรณ์, กลุ่มการเกษตร / 

อาชีพ / สังคม / วัฒนธรรม, จิตอาสา, อสม. เป็นต้น ผู้ที่ไม่มีบทบาทเลย ระบุว่า เพ่ิงย้ายเข้ามา, 

ไม่มีเวลา, ท่าอาชีพรับราชการ, และบางส่วนระบุว่า ไม่อยากเข้าร่วมชุมชน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

ไม่ใช่ทุกคนที่ส่าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิต จะสามารถแสดงบทบาทการเปล่ียนแปลง

ในชุมชน หรือเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพราะหลายคนก็ไม่ได้ชอบวิสาสะหรือมี

เพื่อท่ีอยูอ่าศัย เพื่อการเกษตร / กจิการ 
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ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ก็พบว่า มีจ่านวนไม่น้อยที่ไม่ชอบ

เกี่ยวกับการท่างานในชุมชน แต่ที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต เพราะสามารถเรียนใกล้บ้าน 

หรือไม่ต้องเดินทางไปไกล หรือท่าให้สามารถเรียนไปด้วย ท่างานไปด้วย และไม่ต้องย้ายถิ่นไป

อยู่ที่อ่ืน เพราะมีที่เรียนอยู่ในชุมชน เป็นต้น  

แผนภาพท่ี 2-15 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามบทบาทในสังคมหรือชุมชน 

 

13) ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

เมื่อถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เกือบร้อยละ 70 (จ่านวน 311 คน) ระบุว่า 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 25 (จ่านวน 110 คน) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ร้อย
ละ 2 (จ่านวน 7) และร้อยละ 1 (จ่านวน 4 คน) มีความสัมพันธ์กับชุมชนน้อย และไม่ค่อยดี 
ตามล่าดับ 

แผนภาพท่ี 2-16 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

 

มี

61%

ไม่มี

39%

ดี

69%

ปานกลาง

24%

น้อย

2%

ไม่คอ่ยดี

1%

ไม่ตอบ

4%
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14)  ความรู้เก่ียวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ 

เรื่องความรู้เกี่ยวกบัชุมชน มากกว่าครึ่งหน่ึงของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 55 หรือ

จ่านวน 247 คน) ระบุว่า มีความรู้เกี่ยวกบัชุมชนในระดับดี ร้อยละ 36 (จ่านวน 163 คน) มี

ความรู้เกี่ยวกบัชุมชนในระดับปานกลาง ในขณะที่ ร้อยละ 3 และ รอ้ยละ 1 (จ่านวน 12 คน และ 

5 คนตามล่าดับ) มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนในระดับน้อย หรือไม่ค่อยดี 

แผนภาพท่ี 2-17 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต 

1) วิธีการเดินทางมาเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 3 ใน 4 คน มาเรียนโดยพาหนะส่วนตัว (ร้อยละ 79, จ่านวน 
354 คน) ที่เหลือเดินทางมาเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น อาศัยเพ่ือนร่วมรุ่น เดินหรือปั่น
จักรยานมาเรียน และมาเรียนโดยใช้รถโดยสารประจ่าทาง (ร้อยละ 6, 4 และ 2 ตามล่าดับ)  

แผนภาพท่ี 2-18 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามวิธีการเดินทางมาเรียน 

 

ดี

55%

ปานกลาง

36%
น้อย

3%

ไม่คอ่ยดี

1%

ไม่ตอบ

5%

เดิน / จักรยาน

4%

พาหนะส่วนตัว

79%

รถโดยสาร

2%
อาศัยเพื่อนเรียนร่วมรุ่น

6%

ไม่ตอบ

9%
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2) แหล่งเงินค่าเล่าเรียน 

เงินที่น่ามาใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 84 (จ่านวน 379 คน) 
ระบุว่า เป็นเงินส่วนตัว มีผู้ตอบร้อยละ 7 ระบุว่า เป็นเงินของบิดามารดา นอกนั้นเป็นเงินที่มา
จากแหล่งเงินกู้ในระบบ (ร้อยละ 2) มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ร้อยละ 2) เงินกู้นอกระบบ (ร้อยละ 1) 

แผนภาพท่ี 2-19 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งเงินค่าเล่าเรียน 

3) ปัญหาค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 

ส่วนการประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือ

ร้อยละ 68 (จ่านวน 307 คน) ระบุว่า ไม่เคยมี ส่วนผู้ที่เคยมีปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียนหรืออ่ืน 

ๆ เพ่ือการศึกษา มีร้อยละ 24 (จ่านวน 107 คน) และมีเพียงร้อยละ 4 (จ่านวน 16 คน) ที่ถึง

ตอนนี้ หรือ ณ ขณะที่ให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถาม ยังมีการค้างจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่ ซ่ึง

ประเด็นนี้ก็มีความส่าคัญ เพราะส่าเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่ยังจ่ายค่าการศึกษาไม่ครบ ซ่ึงน่าจะ

มีการแก้ไขปัญหานี้ เพราะไม่ยุติธรรมต่อคนอ่ืน ๆ และต่อสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ที่ต้อง

แบกภาระดังกล่าวไว้   

แผนภาพท่ี 2-20 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการประสบปัญหา 
ค่าใช้จ่ายในการศกึษา 

เงินของตัวเอง

85%

เงินของบิดา/มารดา

7%
เงินกู้ธนาคาร / 

สหกรณ์

2%
มผีู้ออกคา่ใช้จา่ยให้

2%เงินกู้ยืมนอกระบบ

1%

ไม่ตอบ

3%

ไม่เคยมี

68%

เคยมี

24%

เคยมี และยังค้างจ่าย

4%

ไม่ตอบ

4%
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4) แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 42 (จ่านวน 190 คน) ได้รับข้อมูลมหาวิทยาลัย

ชีวิตจากค่าบอกกล่าวของผู้เรียนทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รองลงมา รู้หรือทราบจากคนรู้จัก 

บุคคลใกล้ชิด ในครอบครัว หรือญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 39 หรือ จ่านวน 173 คน) แหล่งข้อมูลที่

ได้รับน้อยท่ีสุดคือ จากส่ือส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์ ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 1.3 หรือ จ่านวน 6 คน เท่านั้น

ที่รู้จักมหาวิทยาลัยชีวิตผ่านช่องทางนี้ ซ่ึงก็เป็นที่เข้าใจได้ เพราะเป็นช่องทางที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สูง ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะมหาวิทยาลัยชีวิตจ่าเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ เพ่ือน่าไปใช้จ่าย

ในด้านอ่ืน ๆ ที่มีความส่าคัญมากกว่า โดยเฉพาะการที่สถาบัน ฯ ต้องประสบกับปัญหาสภาพ

คล่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา ย่ิงไม่สามารถลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์หรือการประชาสัมพันธ์

ด้วยช่องทางนี้ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่จ่าเป็น 

แผนภาพท่ี 2-21 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีได้รับเก่ียวกบั ม.ชีวิต 

5) การตัดสินใจเข้ามาศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 63 (จ่านวน 284 คน) ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่ ม. 

ชีวิต ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ตอบ ร้อยละ 30 (จ่านวน 135 คน) ระบุว่า เข้ามาเรียนเพราะมีผู้อ่ืน

ชักชวน 

1.3

6.9

16.3

16.3

22.9

33.2

38.5

42.3

สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือพิมพ์

อาจารย ์ม. ชวีิต

แผ่นพับ/ปา้ยประกาศ

วิทยุ / โทรทัศน์

สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุค๊ / ไลน์

อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์

บุคคลที่รูจ้ัก /  ใกล้ชิด / ครอบครัว / ญาติ…

ค่าบอกกลา่วจากนักศกึษา / ศิษย์เกา่
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 2-22 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการตัดสินใจเข้ามาเรียน 

6) เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

จากสามเหตุผลหลักๆ คือ ความต้องการปริญญาบัตร การยอมรับทางสังคม และความ

ภาคภูมิใจ เหตุผลใดมีมากที่สุด ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการความภาคภูมิใจมาก

ที่สุด (ร้อยละ 84 หรือ จ่านวน 376 คน) รองลงมา คือ ต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 53 หรือ 

จ่านวน 238 คน) 

แผนภาพท่ี 2-23 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลหลักท่ีตัดสินใจเข้าเรียน 

 

7) เหตุผลหลักท่ีท่านตัดสินใจเข้าศกึษามหาวทิยาลัยชีวติ  

นอกเหนือจาก 3 เหตุผลข้างต้น 

นอกเหนือความต้องการปริญญาบัตร การยอมรับทางสังคม และความภาคภูมิใจใน

การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชีวิตแล้ว เหตุผลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ อันดับแรกคือ การน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (จ่านวน 

53

46.5

83.7

27.6

34.3

7.6

ปริญญาบัตร

การยอมรับทางสังคม

ความภาคภูมใิจ

มากที่สุด ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ

ตัดสินใจด้วยตนเอง

63%

มผีู้อ่ืนชักชวน

30%

ไม่ตอบ

7%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

325 คน คิดเป็นร้อยละ 73) อันดับที่สองคือ ความต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง (จ่านวน 304 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68)  

แผนภาพท่ี 2-24 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลส่วนตัวท่ีตัดสินใจเข้าเรียน 

8) การสนับสนุนจากครอบครัว 

ส่าหรับการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วนใหญ่ 

(จ่านวน 360 คน หรือร้อยละ 80) ระบุว่า ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว มีเพียงร้อยละ 3 

หรือ จ่านวน 15 คน ที่ครอบครัวไม่สนับสนุน และมีร้อยละ 6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ตอน

แรกไม่สนับสนุนให้เรียน แต่กลับมาสนับสนุนในเวลาต่อมาหรือภายหลังจากที่เข้าเรียนไปได้

ระยะหนึ่งแล้ว 

แผนภาพท่ี 2-25 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

 

สนับสนุน

80%

เริ่มแรกไมส่นับสนุน 

ต่อมาสนับสนุน

6%

ไม่มีความคิดเห็นใด

5%

ไม่สนับสนุน

3%ไม่ตอบ

6%

0.4

16.1

26.1

28.3

30.1

33.9

67.9

72.5

การขาดโอกาสในวัยเด็ก

อยากเรยีนรู้กับผู้ปฏิบัตจิริง

ต้องการเป็นผู้น่าชุมชน / มีบทบาทหรือมสี่วนรว่มใน
การพัฒนาชุมชน

ต้องการใช้ความรู้เพ่ือชว่ยเหลือผูอ่ื้น

ต้องการใช้ชวีิตแบบพอเพียง

อยากเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับผู้อ่ืน

ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

น่าความรู้ที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวติจรงิ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

9) การทราบปรัชญาและแนวคิด ของ ม.ชีวิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 (จ่านวน 357 คน) ทราบเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ในขณะที่ร้อยละ 10 (จ่านวน 46 คน) ระบุ

ว่า ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงเรื่องนี้นับว่าเป็นประเด็นส่าคัญมากหรือเป็นเรื่องใหญ่ของ ม.ชีวิต 

เพราะถ้าผู้เรียนไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญา หรือคุณค่าหลักของ ม.ชีวิต ก็ยากที่จะ

เปล่ียนแปลงตนเอง หรือไม่น่าจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ หรืออยู่ในท้องถิ่นของตนได้อย่างมี

คุณค่าและศักด์ิศรีตามที่ ม.ชีวิตต้องการ ซ่ึงปัญหานี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร การเน้นย่้า 

การลงมือปฏิบัติ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงตนเอง ที่

ไม่ได้มีการเน้นย่้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงจะต้องมีการปรับปรุงหรือน่าข้อมูลนี้ไปคิดต่อ หรือให้

ความส่าคัญกับความเข้มข้นในการสื่อสาร หรืออาจถึงขั้นจ่าเป็นต้องวัดหรือประเมินว่า ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรือไม่ก่อนส่าเร็จการศึกษา  

แผนภาพท่ี 2-26 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการทราบเก่ียวกับปรัชญาแนวคิด 

 

ผู้ตอบเข้าใจมีมุมมองต่อปรัชญาแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งให้

ค่าอธิบายว่าเป็นการอยู่อย่างมีศักด์ิศรี (ผู้ตอบ 88 คน), ชุมชนเรียนรู้ ชุมชน เข้มแข็งและอยู่แบบ

พอเพียง พ่ึงตนเองได้ (ผู้ตอบ 54 คน), พ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือชุมชนและผู้อ่ืน (ผู้ตอบ 50 

คน), ความพอเพียง พอประมาณ (ผู้ตอบ 48 คน), การเรียนรู้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง การ

ปรับเปล่ียนตนเอง ชุมชนเปล่ียนแปลง (ผู้ตอบ 49 คน), การมีกินมีใช้ในชุมชน (25 คน) และอ่ืน 

ๆ ดังตัวอย่างมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแนวคิดปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต ดังต่อไปน้ี 

“ความเพียงพอ ความใฝ่รู้ และคุณธรรม การแลกเปลี ยน” 

“ชีวิตดีขึ้นระหว่างเรียนช่วยตนเองไดแ้ละช่วยเหลือคนอื นได้”  

“ชุมชนต้องอยู่อย่างยั งยืนการเรียนรู้สู่การเปลี ยนแปลง” 

ทราบ

80%

ไม่ทราบ

10%

ไม่ตอบ

10%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

“รู้จักประมาณตน” 

“เรียนเพื อพฒันาตนเองพฒันาถิ น” 

“เรียนรูใ้นชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนที ตนอาศยัอยู่” 

“เศรษฐกจิพอเพียงปลูกผกักิน ผักกินปลูก” 

“3 ห่วง 2 เงื อนไข เรียนไดทุ้กที ทุกเวลา ทุกเพศ ทกุวยั” 

“back to the root สู่ความยั งยืน” 

“การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและน่าความรู้ไปใช้กับชุมชน” 

“การที ได้เข้าไปเรียนเพื อจะได้รู้ตัวตนของเรามากข้ึนและน่าเอามาใชก้ับตัวเอง” 

“การที ท่าให้คนที เรียนสามารถอยูไ่ด้แบบพึ งตนเองพอเพียงพออยู่พอกิน” 

“การน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชน” 

“เรียนแล้วชีวติดีขึ้นโดยการน่าเอาความรู้ที ได้ไปประยกุตใ์ช้โดยพึ งพาตนเอง” 

“คืนสู่รากเหง้า ปรบัเปลี ยนความคิด พึ งพาตนเองอย่างยั งยืน” 

ฯลฯ 

10) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

ส่าหรับค่าถามที่ว่า เคยได้ยินได้ฟังหรือรับรู้รับทราบเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลงหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 79 หรือจ่านวน 354 คน ระบุว่า เคยได้ยินได้

ฟังเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง มีเพียงร้อยละ 7 หรือ 32 คน เท่านั้น ที่

ระบุว่า ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 

แผนภาพท่ี 2-27 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเคยได้ยิน 
เรื่องการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

เคยได้ยิน

79%

ไม่เคยได้ยนิ

7%

ไม่ตอบ

14%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ในมุมมองของผู้ตอบ ค่าว่า การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง มีนัยยะดังนี้ การพัฒนาตนเอง/

ชีวิต ครอบครัว ให้มีดีข้ึน/มีคุณภาพ/มีความสุข/ไม่สร้างความเดือดร้อน (ผู้ตอบ 62 คน) , การ

เปล่ียนแปลงตนเอง / ชีวิต ไปในทางที่ดีข้ึน (ผู้ตอบ 40 คน) , การเรียนรู้ส่ิงใหม่ จากผู้อ่ืน เช่น 

ปราชญ์ชุมชน เรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วน่ามาปรับใช้ (ผู้ตอบ 57 คน), การแลกเปล่ียน เรียนรู้

ส่ิงใหม่ จากผู้อ่ืน เช่น ปราชญ์ชุมชน เรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วน่ามาปรับใช้ (ผู้ตอบ 20 คน), 

คิดเป็นระบบ ปรับวิธีคิด(ผู้ตอบ 15 คน), เรียนแล้วชีวิตดีข้ึน (ผู้ตอบ 13 คน), พ่ึงตนเองได้ / ใช้

ชีวิตพอเพียง (ผู้ตอบ 12 คน), การใช้ชีวิตอย่างมีระบบ แบบพอประมาณ มีคุณค่า วางแผน 

(ผู้ตอบ 10 คน), มีความรู้หลากหลาย(ผู้ตอบ 4 คน) และอ่ืน ๆ (ผู้ตอบ 10 คน) ดังตัวอย่าง

มุมมองของผู้ตอบดังต่อไปนี้ 

“รู้จริงและสามารถเปลี ยนแปลงตัวเองได้” 

“การตรวจสอบตัวเองการประเมินสมมุติฐาน” 

“การจัดการขั้นตอนในการด่าเนินชีวติ” 

“น่าความรู้ที ได้มาวิเคราะหป์รบัใช้กับชีวติประจ่าวนั” 

“เปลี ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา” 

“จะได้มีผู้น่าที มีคุณภาพมากข้ึน” 

“เมื อมีความรู้แล้วก็สามารถน่าความรู้มาพัฒนาให้ดีขึ้น” 

“การน่าความรู้ที ได้รบัไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริง” 

“เรียนแล้วมีความมั นใจมีชวิีตที ดีขึ้น” 

“น่าความรู้ที ได้ไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริงและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ” 

“สร้างความรูใ้หม่ท่าให้ชุมชนเข้มแขง็และพึ งพาตนเองได้” 

“ความคิดจะเปลี ยนแปลงกระบวนการคดิ” 

“น่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด่ารงชพี” 

“การเรียนรู้เพื อน่าไปเปลี ยนแปลงอาชีพเพิ มอาชีพเสริม” 

“การมองถึงอนาคตและการวางแผน” 

ฯลฯ 
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11) แนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ 

ส่วนในเรื่องการได้ยินหรือรับรู้รับทราบเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 57 หรือ จ่านวน 255 คน ระบุว่า เคยได้ยิน ในขณะที่ 1 

ใน 4 ของผู้ตอบ (ร้อยละ 25 หรือ จ่านวน 115 คน) ระบุว่า ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว

แต่อย่างใด 

แผนภาพท่ี 2-28 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการได้ยิน 
เรื่องการสร้างเสริมพลังอ่านาจ 

ผู้ที่ตอบว่าเคยได้ยินหรือรู้จัก มีมมุมองเก่ียวกับการเสริมพลังอ่านาจรวมทั้งสิ้น 41 

มุมมอง ดังจะยกตัวอย่างดังน้ี  

“พลังอ่านาจในการต่อรอง เพื อให้ชุมชนประเทศชาตพิัฒนาไปในทางที ดีขึ้น” 

“การที เราเป็นผู้น่าสามารถแกไ้ขปัญหาในชมุชนและสร้างความสามัคคี

ปรองดองกัน” 

“การปรับเปลี ยนพฤติกรรมไปในทางที ดีพัฒนาตนเองให้คนในชุมชนยอมรับ” 

“สร้างแรงผลักดันให้กับตนเองและชุมชนได้มากข้ึน” 

“การสร้างพลงัอ่านาจทางการพัฒนาศักยภาพของบุคคลครอบครัว ชมุชน

ในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ” 

“การปรับเปลี ยนพฤติกรรมไปในทางที ดีพัฒนาตนเองให้คนในชุมชนยอมรับ” 

“เพื อเพิ มศกัยภาพในการดา่เนินชีวิตของตนเองและชุมชน” 

“คือการพึ งพาตนเองได้อย่างแข็งแรงและยั งยืนในทุกด้านในการด่าเนินชีวิต” 

ฯลฯ 

เคยได้ยิน

57%

ไม่เคยได้ยนิ

25%

ไมต่อบ

18%
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12) การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ การปฏิบัติตามแนวคิด

น้ี ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 88 (จ่านวน 396 คน) ระบุว่า ได้เรียนรู้แล้ว ในขณะที่ร้อยละ 2 

(จ่านวน 7 คน) ระบุว่า ยังไม่ได้เรียนรู้  

แผนภาพท่ี 2-29 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเรียนรู้เก่ียวกับ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

ในกลุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีมุมมองดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“พอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันความรู้คู่คุณธรรม” 

“การพึ งตนเอง” 

“พออยู่ พอกินไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบยีดเบียนผู้อื น” 

“คือพออยู่  พอกิน  พอใช้  พอร่มเยน็” 

" ‘ความสมดลุ’ คือ ความพอกิน พอใช้ พอมี จะท่าอะไรจะต้องไม่มี

ผลกระทบต่อคนรอบข้างเปน็มิตรต่อสิ งแวดล้อม” 

“มีกินมใีช้มีการออม และแบ่งปัน” 

“อยู่อย่างพอเพียง มกีินมีใช้ เหลือกินเหลือก็ขาย” 

“ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานในการด่าเนินชีวิต ที อยู่ทางสายกลาง” 

“การอยูร่อด พอเพียง ยั งยืน” 

“มีกินมใีช้ มเีก็บ หรือแบ่งปันผู้อื น” 

“หลักในการด่าเนินชีวิตมคีวามพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกนั” 

“อยู่อย่างเรียบง่ายไม่มากไม่น้อยจนเกินไป” 

“ความพอเพียงในทกุระดับ” 

ได้เรียนรู้แล้ว

88%

ยังไมไ่ด้เรียนรู้

2%

ไมต่อบ

10%
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“เลี้ยงตนเอง ครอบครัว ชุมชน” 

“ไม่ต้องไปหาซ้ือของมาไว้บริโภค” 

“มีภูมิคุม้กันตัวเอง ใช้จ่ายสิ งที จ่าเปน็ ปลกูผักท่าไร่ผสมผสาน” 

ฯลฯ 

13) ประโยชน์ของการท าแผน 4 แผน 

ในเรื่องการใช้แผน 4 แผน คือ แผนชีวิต แผนการงาน/อาชีพ แผนสุขภาพ และแผนรายได้ 

ผู้ตอบร้อยละ 88 (จ่านวน 394 คน) ระบุว่า เป็นประโยชน์ต่อตนเองมาก มีเพียงร้อยละ 1 

(จ่านวน 3 คน) เท่านั้น ที่ระบุว่า ไม่เป็นประโยชน์ 

แผนภาพท่ี 2-30 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการน่าแผน 4 แผนไปใช้ประโยชน์ 

14) วิชา / กลุ่มวิชา / กิจกรรม ท่ีชอบหรือประทับใจ 

จากการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมในวิชาการ หรือกลุ่มวิชา ที่ผู้ตอบ

ประทับใจที่สุด ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่ชอบวิชาวิถีสู่ชีวิตพอเพียง / การวางเป้าหมาย / แผน 4 

แผน  รองลงมา คือ วิชา การรู้จักตนเองและการเปล่ียนแปลงตน วิชาหรือกิจกรรมที่ผู้ตอบชอบ

มากที่สุด และอันดับสาม คือ แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา นอกจาก

วิชาที่ชอบหรือประทับใจแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนยังรู้สึกชอบกิจกรรมดูงาน เช่นที่เข่ือน 

หรือฝายมีชีวิต ลงพื้นที่ชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกค่ายกิจกรรมกับเด็ก กิจกรรม

ด้านสุขภาพ หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  

ส่าหรับรายวิชา/สาระวิชา ที่ผู้เรียนชอบหรือประทับใจ 10 อันดับแรก มีดังตารางที่ 2-1  

เป็นประโยชน์ มาก

88%

เป็นประโยชน์ พอสมควร/ปานกลาง

3%

ไม่เป็นประโยชน์

1%ไม่ตอบ

8%
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ตารางท่ี  2-1  อันดับรายวิชา/กิจกรรมท่ีชอบหรือประทับใจมากท่ีสุด 10 อันดับแรก 

อันดับรายวิชา จ านวน 

อันดับ 1 วิถีสู่ชีวิตพอเพียง / การวางเป้าหมาย / แผน 4 แผน   167 

อันดับ 2 การรู้จักตนเองและการเปล่ียนแปลงตน 103 

อันดับ 3 แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา 82 

อันดับ 4 ระบบสุขภาพและการจัดการ 45 

อันดับ 5 การจัดการทุน สวัสดิการ และวิสาหกิจชุมชน 33 

อันดับ 6 กระบวนทัศน์การพัฒนา 30 

อันดับ 7 การจัดการเกษตรยั่งยืน 29 

อันดับ 8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน 23 

อันดับ 9 ชุมชนเข้มแข็ง 15 

อันดับ 10 ผู้น่าการเปล่ียนแปลงและการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 14 

15) การถูกคาดหวงัให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79 หรือ จ่านวน 356 คน) ทราบและเห็นด้วย ว่า

ตนเองถูกคาดหวังให้เป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ ส่วนร้อยละ 2.7 (จ่านวน 

12 คน) ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย ส่วนผู้ไม่ทราบเลย มีร้อยละ 6.2 หรือ จ่านวน 28 คน ซ่ึงเรื่องนี้ ก็

เป็นประเด็นที่ส่าคัญมากส่าหรับ ม.ชีวิตอีกเช่นกัน จึงควรส่ือสารหรือให้ความส่าคัญเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ตั้งแต่ เข้ามาเรียนในทุกศูนย์การเรียนรู้  เพราะเช่ือว่าถ้ามีการส่ือสารและการให้

ความส่าคัญมากข้ึน น่าจะท่าให้จ่านวนที่ระบุว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ลดลงอย่างแน่นอน 

แผนภาพท่ี 2-31 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการถกูคาดหวังความเป็นผู้น่า 

 

ทราบและเห็นด้วย

79%
ทราบ แต่ไมเ่ห็นด้วย

3%

ไม่ทราบ

6%

ไม่ตอบ

12%
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16) ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการศึกษาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในช่วงระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 45 

(จ่านวน 203 คน) ระบุว่า ไม่มีอุปสรรคใดเลย ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่แล้ว มี

ในเรื่องของรายได้หรือรายจ่ายในครอบครัว (ร้อยละ 23 หรือ จ่านวน 104 คน) รองลงมาเป็น

ปัญหาอปุสรรคที่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง (ร้อยละ 22 หรือ จ่านวน 100 คน) ซ่ึงจากการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพ พบว่า มีประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จ่าเป็นในฐานะที่เป็นผู้เรียน แต่

เนื่องจากหลายคนอายุมากแล้ว หรือไม่มีเวลา หรือไม่ได้เรียนนานแล้ว เลยท่าให้ตามคนอ่ืน ๆ 

ไม่ทัน ฯลฯ คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิม การขาดทักษะในการ

เรียนรู้/การอ่าน/การฟัง/การจับประเด็น การบริหารจัดการเวลาที่ไม่ลงตัว การมีภารกิจหลาย

ด้าน การขาดแรงจูงใจ ฯลฯ 

แผนภาพท่ี 2-32 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามปัญหาอุปสรรคส่าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) ความรู้สึกคุ้มค่า หรือ ไม่คุ้มค่า ต่อการศึกษาทีม่หาวิทยาลัยชีวิต 

ส่าหรับประเด็นค่าถามเกี่ยวกับความรู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตหรือไม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 90 (ร้อยละ 89 หรือจ่านวน 400 คน) ระบุว่า คุ้มค่า มีเพียง

ร้อยละ 1 (หรือ 5 คน) ที่ระบุว่า ไม่คุ้มค่า ที่ได้มาเรียนที่นี่ และที่ส่าคัญด้วยเช่นกัน คือ มีผู้ไม่

ตอบค่าถามนี้สูงถึงร้อยละ 10 

8.5

8.7

14.0

22.3

23.2

45.2

วิธกีารเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวติ

คนในครอบครัว

ระยะทาง/การเดินทาง

ตัวท่านเอง/ตนเอง

รายได้/รายจ่ายในครอบครัว

ไม่มีปัญหาอุปสรรค
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แผนภาพท่ี 2-33 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความรู้สึกคุ้มค่าต่อการเรียน 

18) บทบาทการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

การมีบทบาทเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลง ประมาณหนี่งในสาม หรือ ร้อยละ 35 

(จ่านวน 159 คน) ระบุว่า มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ ร้อยละ 16 หรือ จ่านวน 70 คน ระบุว่า 

ไม่มีบทบาทในการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ซ่ึงก็ถือว่าค่อนข้างสูง จึงควรให้

ความส่าคัญกับเรื่องน้ีมากข้ึน 

แผนภาพท่ี 2-34 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามบทบาท 
 การเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลง 

 

19) การแนะน าให้ผู้อื่นมาเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 42 (จ่านวน 191 คน) ระบุว่า ได้แนะน่าให้ผู้อ่ืนได้เข้ามาเรียน

ที่มหาวิทยาลัยชีวิต ในขณะที่ร้อยละ 21 (จ่านวน 92 คน) ระบุว่า ไม่ได้แนะน่าใครให้มาเรียนที่นี่

แต่อย่างใด ซ่ึงประเด็นนี้ก็ส่าคัญมากต่อ ม.ชีวิต เพราะจริง ๆ แล้ว การแนะน่าให้ผู้อ่ืนมาเรียน

โดยบัณฑิตหรือผู้ที่เคยเรียนมาก่อน หรือเคยมีประสบการณ์ หรือประสบมาด้วยตนเอง จะมี

คุ้มค่า

89%

ไม่คุม้คา่

1%

ไม่ตอบ

10%

มี

35%

ไม่มี

16%

ไม่ตอบ

49%



28 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิต 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

น้่าหนักมากต่อการตัดสินใจของผู้สนใจ และตามที่ทราบกันดีว่า ม.ชีวิต มีจ่านวนผู้เรียนลดลง 

และอาจารย์/พนักงาน/บุคลากรในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ต้องทุ่มเทเวลาในการหาผู้เรียน ซ่ึงจริง 

ๆ แล้วการบอกต่อ หรือการให้บัณฑิตหรือผู้เรียนในปัจจุบนัช่วยกนัมองหาคนที่มีแววหรือมีความ

สนใจในการพัฒนาตนเอง หรือมีบทบาทต่าง ๆ อยู่ในชุมชนอยู่แล้วให้เข้ามาเรียน จะท่าให้เกิด

การขยายเครือข่าย ม.ชีวิต ออกไปได้อย่างรวดเร็วและเข้มข้น ดังนั้น จึงควรส่ือสารหรือให้

ความส่าคัญกับประเด็นนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเช่นกัน  

แผนภาพท่ี 2-35 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการแนะน่าให้ผู้อื่นมาเรียน 

 

20) การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษา 

20.1) โครงการท่ีท าร่วมกับชุมชน 

ผู้ตอบในฐานะบัณฑิตที่ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากมหาวิทยาลัยชีวิตแล้ว ย่อม

ให้ความส่าคัญกับการพัฒนาชุมชนถิ่นอาศัยของตนเองเป็นอันดับต่อมา และได้น่าวิชาเรียนมาใช้

จริงหลังจากส่าเร็จการศึกษาแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการท่าส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

เช่น โครงการพัฒนา/ช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อสอบถามถึงเรื่องโครงการที่ท่าร่วมกับชุมชน และ/หรือ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมโครงการที่ท่าไปแล้ว ก่าลังท่าอยู่ หรือว่าวางแผนจะท่าในอนาคต 

ผู้ตอบ 288 คน หรือร้อยละ 64 ได้ท่าโครงการดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 36 หรือ 161 คน ไม่

ตอบว่าได้ท่าโครงการหรือคิดจะท่าโครงการท่าอะไรบ้าง  

แนะน่า

42%

ไม่ได้แนะน่า

21%
ไม่ตอบ

37%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 2-36 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการท่าโครงการเพ่ือชุมชน 

 

ตัวอย่างโครงการที่ผู้ตอบท่า (ท่าไปแล้ว ก่าลังท่า และคิดว่าจะท่า) ได้แก่  

1. โครงการด้านเกษตร / นวัตกรรมการเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์, เพาะเห็ด, ข้าว

ปลอดภัย, ปลูกผักปลอดสารพิษ, เกษตรผสมผสาน, เพ่ิมผลผลิตข้าว, ปลูกสมุนไพร ฯลฯ 

2. โครงการด้านสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนากะปิ, ผลิตปุ๋ยอินทรีย์, สินค้า OTOP, สบู่/

น้่ายาอเนกประสงค์ ฯลฯ 

3. โครงการด้านส่ิงแวดล้อม เช่น คัดแยกขยะ, ปลูกป่า, ฝายมีชีวิต, ฝายเก็บน้่า, แก้มลิง, 

รักษาป่าชายเลน ฯลฯ 

4. โครงการด้านสุขภาพ เช่น ต่อต่านยาเสพติดในเยาวชน, รักษาศีลห้า, ออกก่าลังกาย, 

เยี่ยมผู้สูงอายุ, ครอบครัวต้นแบบ, คัดกรองโรคไม่ติดต่อ, เกลือไอโอดีน, ปฏิบัติธรรม ฯลฯ 

5. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน เช่น สร้างท่อระบายน้่า, หน้าบ้านหน้ามอง, พัฒนาวัด 

ฯลฯ 

6. โครงการพัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่มสานตะกร้าผู้สูงอายุ, นวดแผนโบราณ, เพาะเล้ียง

จิ้งหรีด, เลี้ยงหมู หรือสัตว์เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ฯลฯ 

7. โครงการด้านความมั่นคงชุมชน เช่น ออมวันละบาท , กองทุนสวัสดิการชุมชน, แผน

แม่บทชุมชน ฯลฯ 

8. โครงการด้านภูมิปัญญาเพ่ืออาชีพ เช่น ท่าผ้ามัดย้อม, ผ้าไหม, ท่าเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 

9. โครงการที่ริเริ่มจากภาครัฐ เช่น ประชารัฐ, 9101, ไทยนิยมยั่งยืน, บ้านมั่นคง ฯลฯ 

ท่า

64%

ไม่ตอบ/ ไม่ได้ท่า

36%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

20.2) การน าความรู้ ประสบการณ์ ท่ีได้จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ใน

การปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

หลังจากส่าเร็จการศึกษา ผู้ตอบส่วนใหญ่ได้น่าส่ิงที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัวชุมชน โดยร้อยละ 90 (จ่านวน 399 คน) ได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง ส่วนในเรื่องการ

พัฒนาครอบครัว ผู้ตอบร้อยละ 69 (จ่านวน 308 คน) ได้น่าความรู้ที่เรียนมาใช้กับสมาชิก

ครอบครัวตนเอง และในการพัฒนาชุมชนเดียวกัน ผู้ตอบร้อยละ 65 (จ่านวน 293 คน) ได้

น่ามาใช้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

แผนภาพท่ี 2-37 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการน่าส่ิงเรียนรู้ไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

ในด้านการพัฒนาตนเอง ผู้ตอบได้น่าส่ิงที่เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชีวิตมาใช้ในเรื่องของ

การวางแผน วางเป้าหมาย การใช้แผน 4 แผน คือ วางแผนชีวิต สร้าง/พัฒนาความสามารถใน

อาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ออกก่าลังกายและดูแลสุขภาพ, จัดการเวลา, ปรับเปล่ียนวิธีคิด 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากฟุ่มเฟือยมาเป็นประหยัดอดออม ลดอบายมุข มีความรับผิดชอบ

เพ่ิมขึ้น หาความรู้เพ่ิมเติม กล้ามากข้ึน  ฯลฯ 

ส่วนการพัฒนาครอบครัว ผู้ตอบได้น่าส่ิงที่เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตในครอบครัว เช่น ใช้

เวลาร่วมกับครอบครัวมากข้ึน รับฟังกันและกันมาข้ึน ช่วยกันท่ามาหากิน ท่าทุกอย่างเพ่ือให้

ครอบครัวมีความสุข ช่วยกันเก็บออม ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสุขภาพกันและกัน ฯลฯ 

และในเรื่องของการพัฒนาชุมชน ผู้ตอบได้น่าความรู้มาใช้ในเรื่องสร้างเครือข่าย เข้าใจ

ผู้น่าชุมชนมากข้ึน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ ก่าจัดขยะ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

88.9
68.6 65.3

พัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน / สิ่งแวดล้อม
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ลดการใช้สารเคมี ไม่ท่ากิจกรรมที่เป็นการท่าลายส่ิงแวดล้อม จัดเวทีพูดคุยกันมากข้ึน ท่า

ประชาพิจารณ์ เป็นจิตอาสา ฯลฯ 

21) การท าในสิ่งท่ีเสริมสร้างช่ือเสียงหรือคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 42 (จ่านวน 190 คน) ระบุว่า 

ตนเองได้ท่าในส่ิงที่สร้างเสริมช่ือเสียงหรือคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว 

ในขณะที่ร้อยละ 18 (จ่านวน 78 คน) ระบุว่า ยังไม่ได้ท่า และที่ส่าคัญคือ มีผู้ที่ไม่ตอบค่าถามนี้

จ่านวนมาก (สูงถึงร้อยละ 40) หรือมากเท่า ๆ กับจ่านวนที่ตอบว่า ได้เคยท่าในส่ิงที่เป็น

คุณประโยชน์หรือเพื่อการเสริมสร้างชื่อเสียงของ ม.ชีวิต ดังนั้น จึงเป็นประเด็นส่าคัญต่อทิศทาง

ต่อไปของ ม.ชีวิตอีกเช่นกัน ซ่ึงจากข้อมูลนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่

ได้รับมาว่า ผู้ เรียนจ่านวนหนึ่งไม่ได้มีความผูกพันหรือมีความภาคภูมิใจมากนักที่ส่าเร็จ

การศึกษาจาก ม.ชีวิต และอีกส่วนหนึ่ง น่าจะเกี่ยวกับส่านึกต่อประเด็นการขับเคล่ือนการจัด

การศึกษาทางเลือกในชุมชนท้องถิ่นของ ม.ชีวิตในบรรดาผู้เรียนหรือผู้ส่าเร็จการศึกษาจาก ม.

ชีวิต ที่พบว่า บางพื้นที่ยังไม่เข้มข้นพอ หรือยังไม่ชัดเจน เพราะถ้ามีความชัดเจนในเรื่อง

ความส่าคัญของการศึกษาเพ่ือชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางของ ม.ชีวิต ก็น่าจะให้ความส่าคัญกับ

การส่ือสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเข้มข้นในชุมชน และน่าจะเกี่ยวกับความจริงที่ว่าบัณฑิต ม.ชีวิต

จ่านวนหนึ่งก็ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงตนเองในด้านใด ๆ ที่โดดเด่นชัดเจนที่จะสามารถน่าไป

ส่ือสารต่อจนเป็นที่ยอมรับหรือสามารถชักชวนหรือแนะน่าให้คนอ่ืน ๆ ในชุมชนหรือในเครือข่าย

ประเภทต่าง ๆ ของตนเองให้เข้ามาเรียนได้อย่างเต็มปากเต็มค่า หรือยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดขาย

ในตนเองที่จะสามารถน่าไปส่ือสาร เพ่ือให้เกิดแรงผลักหรือแรงจูงใจในการมาเรียน แต่ใน

ขณะเดียวกัน ก็พบด้วยว่า ในบางพื้นที่นัน้ ตัวบัณฑิต ม.ชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงตนเอง มีความรู้

ความสามารถเพ่ิมข้ึน และมีบทบาทในด้านต่าง ๆ อยู่ในชุมชนนั้น สามารถเป็นแรงจูงใจหรือ

กลายเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ที่ดีไปในตัว ที่บางแห่งบัณฑิตได้เล่าให้ฟังว่า มีคนสนใจถามว่า...  

“ไปเรียนอะไร ที ไหน ท่าไมเก่งจัง อยากเก่งแบบนี้บ้าง” ซ่ึงในกรณีนี้ ก็คือ ไม่ต้องมีการแนะน่า

หรือชักชวนแต่อย่างใด ดังนั้น การเปล่ียนแปลงตนเอง การมีความรู้ความสามารถ การมี

คุณธรรมจริยธรรม และการมีบทบาทที่โดดเด่นของบัณฑิตในชุมชน จึงมีนัยส่าคัญต่อการขยาย

เครือข่ายผู้เรียนของ ม.ชีวิตโดยไม่ต้องแนะน่า  
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แผนภาพท่ี 2-38 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการท่าในส่ิงเสริมสร้างชื่อเสียง 
หรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

22) แนวทางท่ีจะสนับสนุนให้การศึกษาเพ่ือชีวิตและชุมชนยังคงอยู่ใน

พ้ืนที ่

 ในเรื่องการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยชีวิตคงอยู่ในพื้นที่ ผู้ตอบร้อยละ 54 (จ่านวน 242 

คน) พร้อมจะสนับสนุน ในขณะที่มีผู้ไม่ตอบเรื่องนี้ จ่านวน 207 คน หรือร้อยละ 46  

แผนภาพท่ี 2-39 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการสนับสนุนมหาวิทยาลัยชีวิต 
ให้คงอยู่ในพ้ืนที่  

โดยที่ผู้ตอบเกือบทุกคนจะช่วยสนับสนุนหลักๆ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ บอกต่อให้ 

แนะน่าให้คนรุ่นใหม่มาเรียน ส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือกิจกรรมที่ขอความร่วมมือ หรืออ่านวยความ

สะดวกในด้านสถานที่  สนับสนุนส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน หรือจะน่าความรู้ที่ได้จาก

มหาวิทยาลัยไปใช้กับผู้อ่ืน เช่น ในกลุ่มเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ ศิษย์เก่าต้องการจะได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นประจ่า  

  

ได้ท่าแล้ว

42%

ยังไมไ่ด้ท่า

18%

ไม่ตอบ

40%

ช่วยสนับสนุน

54%

ไมต่อบ

46%
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บทท่ี 3 

ความพึงพอใจของบณัฑิต 

ต่อการจดัการศึกษาทางเลือก 

จากการส่ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยชีวิต จ่านวน 449 คน ในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 8 ด้าน ผล

คะแนนเฉล่ียในภาพรวม มีรายละเอียดดังแผนภาพ 3-1 ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในระดับมาก  ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 3.51 – 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมมากที่สุดใน

ที่นี้ คือ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ่าและอาจารย์พิเศษ คือ มีคะแนน 4.30 ส่วน

ปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมน้อยที่สุดคือ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศการ

เรียนรู้ คือ มีคะแนน 3.86 คะแนน  

เม่ือพิจารณความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อการ

เปล่ียนแปลงตนเอง พบว่า คะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.34 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

แผนภาพท่ี 3-1 สรุปคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในภาพรวม   
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

3.86

3.87

4.16

4.17
4.18

4.20

4.21

4.30

ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

บรรยากาศในการเรียนรู้

ระบบการเข้าเรียน การ

ลงทะเบยีนเรียน

พ้ืนที่การเรียนรู้  ต้นแบบ 

สถานท่ีศึกษาดูงาน

การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน

อาจารย์พี่เลี้ยง 

กระบวนการเรียนรู้

หลักสูตร เน้ือหารายวิชา 

โครงสร้างการจัดกระบวนการ

เรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน ประจ่า / พิเศษ
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ส่าหรับเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินความคดิเห็น เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการประเมิน 

มากท่ีสุด   มีคา่คะแนนเท่ากับ 5 

มาก มีคา่คะแนนเท่ากับ 4 

ปานกลาง  มีคา่คะแนนเท่ากับ 3 

น้อย  มีคา่คะแนนเท่ากับ 2 

น้อยท่ีสุด  มีคา่คะแนนเท่ากับ 1 

คา่เฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดับ น้อยท่ีสุด (1) 

คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดับ น้อย (2)  

คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดับ ปานกลาง (3) 

คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4) 

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดับ มากท่ีสุด (5) 

 

ปัจจัยทั้ง 8 ด้าน พร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือก มีดังนี ้

1. หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านนี้ มีคะแนนสูงที่สุด ในเรื่อง หลักสูตร / สาขาวิชาที่

เรียน สามารถสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน (4.37 คะแนน หรือ

ระดับมาก) และคะแนนน้อยที่สุดในเรื่องของระยะเวลาของแต่ละรายวิชา/แต่ละคาบมีความ

เหมาะสม (3.83 คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.21 คะแนน 

(SD = 0.68)  

แผนภาพท่ี 3-2 คะแนนความพึงพอใจด้านหลักสูตร เนื้อหา รายวิชา  
และโครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.30

4.30

4.35

4.37

รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวิชาน่าสนใจ ตรง

กับความต้องการของทา่นหรือผู้เรียน

กจิกรรมการเรยีนรู้ที่จัดขึ้นมปีระโยชน ์ตรงตาม

ความสนใจของผู้เรียน

เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผูท้ี่ต้องการเรยีนรูต้ลอด

ชวีิต

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนสนับสนุนให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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แผนภาพท่ี 3-2 (ต่อ) 

2. ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 

ส่าหรับความสะดวกที่ได้รับ ในระบบการเข้าเรียนและการลงทะเบียน พบว่า ได้รับคะแนน

ความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความสะดวก รวดเร็ว (3.93 คะแนน หรือระดับมาก) คะแนน

น้อยท่ีสุด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่วยในการอ่านวยความสะดวก (3.82 คะแนน หรือ

ระดับมาก) ส าหรับความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 3.87 คะแนน (SD = 0.82) 

แผนภาพท่ี 3-3 คะแนนความพึงพอใจด้านระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 

3.83

4.06

4.15

4.29

ระยะเวลาของแต่ละรายวชิา/แต่ละคาบมีความ

เหมาะสม

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรมีความ

เหมาะสม

ท่าให้เข้าใจและท่างานรว่มกับชุมชนมากขึน้

คา่ใชจ้่ายตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม

3.82

3.83

3.92

3.93

ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่วยในการอ่านวยความ

สะดวก

มีคูมื่อประกอบ ครบทุกรายละเอยีด อ่านเข้าใจง่าย

มีเจ้าหน้าท่ีคอยชว่ยเหลือ แนะน่าอยา่งดี

สะดวก รวดเร็ว
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3. พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 

ความพึงพอใจในเรื่องพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบ และสถานที่ศึกษาดูงาน ที่มีคะแนน

มากที่สุด คือ มีปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ ที่สามารถให้ทั้งสติและปัญญาที่ชัดเจน เป็น

ประโยชน์ มีคุณค่ามาก (4.24 คะแนน หรือระดับมาก) และคะแนนน้อยที่สุดของปัจจัยด้านนี้ คือ 

มีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นมิตร (4.09 คะแนน หรือระดับมาก)  ความพึง

พอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.16 คะแนน (SD = 0.73) 

แผนภาพท่ี 3-4 คะแนนความพึงพอใจด้านพื้นท่ีการเรียนรู้ ต้นแบบ สถานท่ีศึกษาดูงาน 

 

4. กระบวนการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ที่มีคะแนนมากที่สุดคือ การ

ส่งเสริมการท่างานร่วมกับผู้อ่ืน (4.33 คะแนน หรือ ระดับมาก) ส่วนเรื่องที่มีคะแนนน้อยที่สุด 

คือ มีการน่าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ (4.06 

คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.20 คะแนน (SD = 0.69) 

4.09

4.10

4.17

4.19

4.24

มีบรรยากาศของการเรยีนรู้ที่สร้างสรรค ์เป็นมิตร

ศูนยก์ารเรียนรูอ้ยู่ใกล้บา้น เดินทางสะดวก

เป็นแหล่งภูมิปัญญา แหล่งคน้คว้าหาความรู้ท่ีมี

คุณภาพระดับใชก้ารได้ดี

มีชุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปิดกว้างให้ชุมชนและ

ผู้สนใจทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้

มีปราชญ์หรือผู้รูใ้นชุมชน/ศูนยเ์รียนรู้ ที่สามารถให้

ทัง้สติและปัญญาที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ มีคุณคา่…
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แผนภาพท่ี 3-5 คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการเรยีนรู้ 

5. อาจารย์ผู้สอน ประจ า / พิเศษ 

ความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน/ประจ่า/พิเศษ ที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ในเรื่องที่

อาจารย์มีความตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เตรียมการสอนเป็นอย่างดี (4.30 คะแนน 

หรือระดับมาก) คะแนนที่น้อยที่สุด คือ มีจิตวิทยาในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(4.22 คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.30 คะแนน (SD = 

0.68) 

4.06

4.07

4.08

4.22

4.25

4.29

4.30

4.33

มีการน่าเสียงสะท้อน หรือความคดิเห็นของผู้เรยีน

มาปรับปรุงกระบวนการเรยีนรู้

วิธีการเรียนการสอนสร้างสรรค์ และหลากหลาย

มีการทบทวนหลังการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมการ

เรียนรู ้(After action review - AAR)

ส่งเสริมการคดิค้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับชีวติจรงิของผู้เรยีนแต่ละคน

มีการประเมินผลการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับความ

เป็นจริง

เน้นบทบาทผู้เรียน เปิดโอกาส/ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเต็มที่

ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน

ส่งเสริมการท่างานรว่มกับผู้อ่ืน
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-6 คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน ประจ่า / พิเศษ 

6. อาจารย์พี่เลี้ยง 

ความพึงพอใจด้านอาจารย์พ่ีเล้ียง ท่ีมีคะแนนมากที่สุด 4.32 คะแนน หรือระดับมาก คือ 

ในเรื่องที่อาจารย์มีความทุ่มเท จริงจัง และมุ่งมั่นให้เกิดผล “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” และ 

แสดงออกถึงความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา/ผู้เรียน และชุมชน 

คะแนนที่น้อยที่สุด คือ อาจารย์พ่ีเล้ียงมีสามารถในการใช้เครื่องมือทางการศึกษาที่หลากหลาย

วิธี/รูปแบบ เพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีจิตวิทยาในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ (4.10 คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.18 คะแนน (SD 

= 0.72) 

4.22

4.25

4.27

4.28

4.29

4.29

4.32

4.33

4.39

มีจติวิทยาในการกระตุ้นให้เกดิการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

เข้าใจบริบทชวีิตของผู้เรียนและชุมชน

มีความตรงต่อเวลา

มีประสบการณ์ในเร่ืองที่สอน

สามารถถา่ยทอดได้ดี และกระตุ้นให้ผูเ้รียนคดิ 

วิเคราะห ์อย่างมีเหตุมีผล และอ่ืนๆ

เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง / เคารพความคดิเห็น

ของผู้เรยีน

เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถในเร่ืองที่สอน

เข้าสอนสม่่าเสมอ

มีความตั้งใจจัดการเรียนรู ้เตรียมการสอนเป็น

อย่างดี
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-7 คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์พี่เล้ียง 

 

4.17

4.18

4.19

4.19

4.19

4.21

4.23

4.32

4.32

จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให้นักศกึษา แกนน่าชุมชน 

และผู้แทนหน่วยงานมาร่วมทบทวนสถานการณ์

ของชุมชนในประเด็นต่างๆ ระบุปัญหาหรือความ…

ท่าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการให้เกิดขึน้ของ

การเรียนรูใ้นแต่ละภาคการศกึษา

เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมในพื้นท่ีเรยีนรู ้เช่น เป็น

สมาชิกที่เข้มแข็งของกลุ่ม/ชมรม/องค์กร

สามารถบูรณาการวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษานั้น

กับการพัฒนาชุมชน มีแผนและรายละเอยีดของ

กจิกรรมกอ่นน่านักศึกษาเข้าชุมชน

มีความเอาใจใส่และความจริงใจตอ่ชุมชนและ

นักศกึษา มีเวลาให้กับชุมชน และเต็มใจกับพันธะ

ผูกพันระยะยาว เพื่อจัดการเรียนรูใ้นชุมชน

รว่มสรุปบทเรียน จัดการความรู้ และให้ความ

ชว่ยเหลือในการท่ารายงานของนักศึกษา และการ

สะทอ้นข้อมูล ความรู้และผลการพัฒนากลับสู่…

มีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

สรา้งความเข้าใจกับนักศกึษาและชุมชน สามารถ

ถา่ยทอดหลักการ ความรู้ วิธกีารได้ดี ไม่ท่าให้…

แสดงออกถงึความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสรา้งแรง

บันดาลใจให้แกน่ักศกึษาและชุมชน

มีความทุ่มเท จรงิจัง และมุ่งมั่นให้เกดิผล “ชุมชน

เรียนรู ้ชุมชนเข้มแข็ง”
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพที่ 3-7 (ต่อ) 

หมายเหตุ ประโยคท่ีลงท้ายด้วย ... กรุณาดูประโยคเต็มที่ภาคผนวก ค. 

4.10

4.11

4.11

4.11

4.14

4.15

4.16

4.16

4.17

4.17

4.17

สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการศึกษาหลากหลาย

แบบ เพื่อสรา้งการเรียนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

เป็นผู้มีบารมี น่าเช่ือถือ ศรัทธาและไว้วางใจของ

ชุมชน

จัดกระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนที่ครบถว้น โดย

ครอบคลุมทุกส่วนของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ –…

รอบรูท้ัง้ศาสตรส์ากลและภูมิปัญญา สามารถให้

การแนะน่า และช่วยให้นักศึกษาและชุมชน…

เฝ้าระวังและติดตามผลการพัฒนานักศึกษา แกน

น่าชุมชน และผลการพัฒนาชุมชน รวมทัง้แนะน่า…

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้

เรียนรูก้ารบริหารโครงงาน การหาทุนหรือ…

ชว่ยนักศกึษาประสานงานและคัดเลือกพ้ืนที่เรยีนรู ้

รวมถงึช่วยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชนและ…

แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมร่วมกับ

นักศกึษา ในฐานะผูน้่าทมี และค่อยๆ ถอยไปเป็น…

มีประสบการณ์ขับเคล่ือนชุมชน สามารถน่าการ

พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นได้

เป็นผู้ที่รูบ้ริบทของพืน้ที่ รูจ้ักคน ภูมิประเทศ สังคม 

วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ …

มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการท่าแผนแม่บท

ชุมชน และการพัฒนาโครงงานชุมชนด้านตา่งๆ …
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

7. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้ 

ส่าหรับความพึงพอใจในปัจจัยด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจน

บรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ มีการประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีในท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสม (4.05 คะแนน หรือระดับมาก) และเรื่องที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ มีอุปกรณ์เครื่องมือ 

ส่าหรับการปฏิบัติจริง เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน (3.63 คะแนน หรือระดับมาก) 

ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 3.86 คะแนน (SD = 0.84) 

แผนภาพท่ี 3-8 คะแนนความพึงพอใจด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้ 

 

8. การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ส่าหรับความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากข้ึน/ใจกว้างข้ึน (4.25 คะแนน 

หรือระดับมาก) รองลงมา คือ ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (4.24 คะแนน หรือ

ระดับมาก) ซ่ึงเรื่องน้ี พบว่า มีคะแนนเท่ากับ การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และเรื่องท่ีมีคะแนน

น้อยที่สุดคือ การท่าให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลัง

ศึกษา  (3.94 คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.17 คะแนน (SD 

= 0.69) 

 

 

 

3.63

3.89

4.05

มีอุปกรณเ์คร่ืองมือ ส่าหรับการปฏิบัติจริง เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้เรยีน

มีส่ือการเรียนการสอนที่ด ีมีคุณภาพ ท่าให้เข้าใจ

ง่าย การเรียนรูไ้ม่สะดุด

ประยุกต์ใชส้ิ่งที่มีในทอ้งถิ่นได้อย่างเหมาะสม
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แผนภาพท่ี 3-9 คะแนนความพึงพอใจด้านการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

4.20

4.20

4.20

4.20

4.21

4.23

4.23

4.23

4.23

4.24

4.24

4.25

สามารถเช่ือมโยงทฤษฎทีี่เรียนสู่การปฏิบัติได้จรงิ

คดินอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธคีดิ/วิธีมองสิ่ง
รอบตัว

แสดงออกถงึภาวะผู้น่าด้านการจัดการชุมชน 
สามารถประสานงานและสรา้งความสัมพันธ์กับ…

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยูร่ว่มกันของ
คนในชุมชนมากขึน้

คดิริเร่ิม วางแผน ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ส่าคัญ ไม่รอ
เวลา

แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ/ีมีความสุขุมรอบคอบมากขึน้

ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้

มีจติอาสา ต้องการมสี่วนรว่มกับชุมชนเพิ่มมากขึน้

ผู้เรยีนและครอบครัวสามารถด่ารงชีวติอยู่ในชุมชน
ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและอยูไ่ด้…

มีอาชพี/รายได้ท่ีมั่นคง

ครอบครัวมีความอบอุน่ มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้

รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น/ใจกวา้งขึ้น
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แผนภาพ 3-9 (ต่อ) 

หมายเหตุ ประโยคท่ีลงท้ายด้วย ... กรุณาดูประโยคเต็มที่ภาคผนวก ค. 

3.94

4.04

4.08

4.10

4.12

4.13

4.16

4.17

4.17

4.17

4.18

ชุมชนเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา

มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการ
จัดการชุมชนดีขึน้ทุกดา้น

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นได้ชัดเจน

มีความสามารถในการคดิค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง 
ๆ ท่าให้มีรายได้เพิ่มขึน้

สามารถลดรายจา่ยลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น

ตัวผู้เรยีนและครอบครัวเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา

สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกจิหรืออาชีพของตัวเอง
ได้อยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผล มภีูมิคุม้กัน

สามารถขวนขวายหาความรูท้ี่ส่าคัญเพิ่มเติมด้วย
ตนเองตลอดเวลา

มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้
ประสบการณ ์และสามารถใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม

มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการ
จัดการชีวติตนเอง ครอบครัวดีขึน้ทุกด้าน

มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้
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บทท่ี 4 

สรปุผลการวิจยั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนทั้งหมด 449 คน เป็นผู้ชาย ร้อยละ 53 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 

47 อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 81 ปี อายุต่่าสุด คือ 22 ปี เมื่อจ่าแนกตามกลุ่มอายุ 

พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส คือ ร้อยละ 66  อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 27 เป็นเกษตรกร รองลงมา 

คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ คือ ร้อยละ 22 และ 

15 ตามล่าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน มีเพียงร้อยละ 

20 เท่านั้น ท่ีเคยย้ายถิ่น และส่วนใหญ่เป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว (ร้อยละ 64) ในส่วน

ของรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบ ราว 1 ใน 3 ระบุว่า มีรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ถัดมาร้อย

ละ 22 มีรายได้ต่่ากว่า 10,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังคงท่าบัญชีครัวเรือน หรือ ท่าเป็น

ประจ่า มีอยู่ร้อยละ 44 ในขณะที่ผู้ไม่ได้ท่ามีร้อยละ 12 ส่วนเรื่องการมีรายได้ต่อเดือนพอเพียง

และมีเหลือเก็บหรือไม่นั้น ผู้ตอบเกือบร้อยละ 47 มีเพียงพอและเหลือเก็บ ในขณะที่ผู้ตอบร้อย

ละ 33 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่ไม่เพียงพอและไม่เหลือเก็บมีเพียงร้อยละ 13 

เมื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 57 มีหนี้สิน ผู้ไม่มีหนี้สินมีเพียงร้อยละ 24 และผู้ที่เคยมี

หนี้สิน แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่ร้อยละ 11 ส่าหรับมูลค่าของหนี้สินที่มีอยู่ ผู้ตอบที่มีหนี้สิน ร้อย

ละ 42 ระบุว่า ตนมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 1 – 5 แสนบาท รองลงมา คือ ร้อยละ 18 มีหนี้สินประมาณ 

1 – 3 ล้านบาท ส่าหรับค่าใช้จ่ายหรือสาเหตุที่ท่าให้เป็นหนี้สิน ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 27 

ระบุว่า เกิดจากการซ้ือส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน และใน

บรรดาผู้ที่มีหนี้สิน ร้อยละ 84 ระบุว่า สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา แต่กมี็สูงถึงร้อยละ 7 ที่

ตอบว่าไม่สามารถช่าระหนี้สินได้ตามก่าหนดเวลา 
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ส่าหรับการถือครองที่ดิน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64 มีที่ดินปลูกปลูกบ้าน ต่่ากว่า 10 

ไร่ ในขณะที่มีผู้ไม่ตอบเรื่องนี้ 129 คน หรือร้อยละ 29 ส่าหรับที่ดินส่าหรับการเกษตรหรือ

ประกอบกิจการ ผู้ตอบร้อยละ 21 (จ่านวน 93 คน) มีท่ีดินน้อยกว่า 10 ไร่   

ส่าหรับบทบาทต่าง ๆ ทั้งในชุมชนไปจนถึงภาคประชาสังคม หรือระดับประเทศ พบว่า 

ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 61 มีบทบาทดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ส่วน

ใหญ่ หรือร้อยละ 70 ระบุว่า อยู่ ในระดับดี ส่วนน้อยคือประมาณเพียงแค่ร้อยละ 2 มี

ความสัมพันธ์น้อยและไม่ค่อยดี ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่ มากกว่าครึ่ง (ร้อย

ละ 55) ตอบว่า มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นอย่างดี ในขณะที่ประมาณร้อยละ 4 มี

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อยดี 

ส่าหรับเรื่องการน่าความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ประโยชน์หลังจากส่าเร็จ

การศึกษาไปแล้วนั้น ร้อยละ 64 ได้ท่าโครงการร่วมกับชุมชน หรือท่าภายในชุมชนตนเอง และใน

เรื่องการน่าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน พบว่า ร้อยละ 90 ได้ใช้ในการ

พัฒนาชีวิตตนเอง ร้อยละ 69 ได้น่าไปใช้ในการพัฒนาครอบครัว และร้อยละ 65 ได้น่าไปใช้

พัฒนาชุมชน 

ในเรื่องการท่าส่ิงที่เสริมสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 42 ได้ท่าแล้ว ส่วน

แนวทางการสนับสนุนให้การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิตคงอยู่ในพื้นที่ ผู้ตอบมากกว่าครึ่ง 

หรือร้อยละ 54 อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้มีผู้มาเข้าเรียน

เพ่ิมมากข้ึน และพร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมตามที่ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตขอความ

ช่วยเหลือ เป็นต้น 

2. ข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต   

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องการเดินทางมาเรียน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 80 ใช้พาหนะส่วนตัวมาเรียน รองลงมาคือ อาศัยเพ่ือน

ร่วมรุ่น ซ่ึงมีอยู่ร้อยละ 6 นอกนั้นเดินมาหรือใช้จักรยานหรือโดยสารรถประจ่าทาง ส่วนแหล่ง

เงินที่น่ามาใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผู้ตอบร้อยละ 84 ใช้เงินเก็บของตัวเอง รองลงมาใช้เงินของบิดา

มารดา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7 มีผู้ตอบร้อยละ 3 เท่านั้น ที่กู้ยืมจากธนาคาร และกู้ยืมนอกระบบ 

ส่าหรับปัญหาในการจ่ายค่าเล่าเรียน ร้อยละ 68 ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 4 ที่
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ยังคงมีปัญหาการค้างจ่ายในปัจจุบัน การได้รับข้อมูลก่อนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบ

ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 42 ได้รับข้อมูลจากค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา/ศิษย์เก่า  

ส่าหรับเรื่องการตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 63 ตัดสินใจเรียนด้วย

ตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 30 ตัดสินใจเรียนด้วยการชักน่าของผู้อ่ืน เมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องเหตุผล

หลักที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตสามเหตุผลในเรื่องความต้องการเรื่องปริญญาบัตร ความ

ต้องการการยอมรับทางสังคม และความภาคภูมิใจ เหตุผลใดส่าคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 83 

ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจ รองลงมาในเรื่องความต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 53) 

และสุดท้ายในเรื่องความต้องการการยอมรบัทางสังคม (ร้อยละ 47) เหตุผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

เหตุผล 3 ประการดังกล่าวข้างต้น พบว่า โดยส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการน่าความรู้ที่

ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ร้อยละ 73) รองลงมาคือ ต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 68) 

ในเรื่องการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 80 

ระบุว่า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากครอบครัว มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ที่ไม่สนับสนุน  

ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 80 ทราบ

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ทราบ ส่วนความรู้ในเรื่องแนวคิดการเรียนรู้

สู่การเปล่ียนแปลง ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 79 ตอบว่าเคยได้ยิน ส่วนในเรื่องแนวคิดการ

สร้างเสริมพลังอ่านาจ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 57 ระบุว่า เคยได้ยิน มีเพียง 1 ใน 4 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่ไม่เคยได้ยิน และการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกือบ

ร้อยละ 90 ได้เรียนรู้แล้ว มีร้อยละ 2 เท่านั้น ที่ยังไม่ได้เรียนรู้ 

 ส่าหรับส่ิงที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แผน 4 แผน ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อย

ละ 88 เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ท่ีเหลือร้อยละ 4 เห็นว่าเป็นประโยชน์ในระดับปานกลาง แต่  1 

ในร้อยเท่านั้นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์น้อยหรือไม่เป็นประโยชน์เลย ในเรื่องการถูกคาดหวังว่า

ผู้เรียนต้องเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ ร้อยละ 79 ตอบว่า ทราบและเห็นด้วย 

ในขณะที่มีผู้ไม่ทราบว่าถูกคาดหวัง มีร้อยละ 6.2 

ส่าหรับปัญหาอุปสรรคส่าคัญของการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45 

ระบุว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 23 ระบุ

ว่ามาจากเรื่องรายได้และรายจ่ายของครอบครัว รองลงมา เป็นเพราะตัวผู้เรียนเอง คือ ร้อยละ 

22 
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ส่วนความรู้สึกของผู้ตอบในเรื่องการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต คุ้มค่า หรือ ไม่คุ้มค่า 

ผลปรากฏว่า ผู้ตอบเกือบร้อยละ 90 เห็นว่าคุ้มค่า มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เห็นว่าการเรียนที่นี่ 

ไม่คุ้มค่า และในเรื่องของการมีบทบาทในการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลง พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 35 มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 16 ยังไม่มีบทบาทการเปน็ผู้นา่แห่ง

การเปล่ียนแปลง ส่าหรับการแนะน่าให้ผู้อ่ืนมาเรียนที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 

42 ได้แนะน่าให้คนอ่ืนมาเรียน  

3. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษา 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตในเรื่อง

ของ 1) หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้  2) ระบบการเข้าเรียน 

การลงทะเบียนเรียน 3) พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) 

อาจารย์ผู้สอน 6) อาจารย์พ่ีเล้ียง 7) ส่ือการเรียนการสอน และ 8) การเปล่ียนแปลงตนเอง 

พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุก

หัวข้อ แต่หากพิจารณาคะแนนความพึงพอใจที่เรียงตามล่าดับจากสูงสุดคือ 5 พบว่า คะแนน

เฉล่ียสูงสุดอยู่ที่ 4.39 ส่วนคะแนนต่่าสุดคือ 3.64 อย่างไรก็ดี เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อ

มหาวิทยาลัยชีวิตและการจัดการศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเอง ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 

คือ 4.34 คะแนน หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจที่มีอันดับคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อย (คะแนนระหว่าง 

4.39 – 4.30) คือ  

1) อาจารย์มีความตั้งใจจัดกระบวนการเรียนรู้ เตรียมการสอนเป็นอย่างดี (4.39 คะแนน) 

2) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน (4.37 คะแนน) 

3) มหาวิทยาลัยชีวิตเป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (4.35 

คะแนน) 

4) กระบวนการเรียนรู้มีการส่งเสริมการท่างานร่วมกับผู้อ่ืน (4.33 คะแนน) 

5) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เข้าสอนสม่่าเสมอ (4.33 คะแนน) 
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6) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอน (4.32 

คะแนน)  

7) อาจารย์พ่ีเล้ียงมีความทุ่มเท จริงจัง และมุ่งมั่นให้เกิดผล “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” 

(4.32 คะแนน) 

8) อาจารย์แสดงออกถึงความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา

และชุมชน (4.32 คะแนน) 

9) กระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน (4.30 คะแนน) 

 

หากพิจารณาความพึงพอใจที่คะแนนเฉล่ียน้อยสุด 5 อันดับแรก (เรียงจากน้อยไปมาก) 

คือมีคะแนนอยู่ที่ 3.64 – 3.90 มีดังนี้คือ 

1) การมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่าหรับการปฏิบัติจริง เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

(3.64 คะแนน)   

2) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการอ่านวยความสะดวก (3.83 คะแนน)   

3) มีคู่มือประกอบ ครบทุกรายละเอียด อ่านเข้าใจง่าย (3.84 คะแนน)   

4) ระยะเวลาของแต่ละรายวิชา/แต่ละคาบมีความเหมาะสม (3.85 คะแนน)   

5) มีส่ือการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ ท่าให้เข้าใจง่าย การเรียนรู้ไม่สะดุด  (3.90 

คะแนน) 

จากการพิจารณาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในปัจจัย 8 ด้าน ด้านที่มีคะแนนความพึง

พอใจน้อยที่สุด คือ ในเรื่องของส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ 

(คะแนนเฉล่ีย 3.86 คะแนน) และในเรื่องของระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน 

(คะแนนเฉล่ีย 3.87 คะแนน) โดยถือเอาคะแนนเฉล่ียที่ต่่ากว่า 4.00 คะแนนเป็นเกณฑ์ในการ

พัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ดังนั้นหากมีการพัฒนาปัจจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพึง

พอใจมากข้ึนหรือมากที่สุดต่อการจัดการศึกษา ควรพัฒนาหรือปรับปรุงในปัจจัยต่าง ๆ ดังที่

กล่าวมาข้างต้นนี้ หรือ ในเรื่องท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ดังที่กล่าวในเรื่องของความพึงพอใจที่

ได้คะแนนเฉล่ียน้อยสุด 5 อันดับแรกข้างต้น  
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เพ่ือตอบค่าถามการวิจัยที่ก่าหนดไว้ ขอสรุปดังนี้ 

1. ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ว่าไม่แตกต่างกัน

มากนัก อยู่ในวัยแรงงาน หรือวัยแห่งการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

เกษตรกร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ปานกลางไปทางต่่าหรือไม่สูง

เท่าใดนัก และมีหนี้สินราวหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท และส่วนใหญ่แล้วไม่เคยย้ายถิ่นไปท่างานที่

จังหวัดอ่ืน  

ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลมหาวิทยาลัยชีวิตจากผู้ที่เคยเรียนและผู้ที่ก่าลังเรียนอยู่ ซ่ึงอาจเป็น

ทั้งคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ตอนมาเรียนหนังสือ ใช้เงินเก็บของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ มีผู้เรียนน้อย

มากที่กู้เงินเรียน และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเล่าเรียน  

2. ส่ิงที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติในช่วงที่เรียนอยู่ คือ การจัดท่าบัญชีครัวเรือน การใช้แผน 4 

แผน ในการด่าเนินชีวิต พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงท่าบัญชีครวัเรอืน และใช้แผน 4 แผน เพราะ

เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก  

3. บัณฑิตส่วนใหญ่มีบทบาทในชุมชนที่อาศัยอยู่ และความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับดี 

เช่นเดียวกันกับความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อยู่ในระดับดี 

4. แรงจูงใจหลักๆ ส่าหรับการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตคือ ต้องการความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ซ่ึงมีมากกว่าความต้องการในการได้รับปริญญาบัตรหรือการได้รับการยอมรับจากสงัคม 

เหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากสามเหตุผลดังกล่าว คือ ต้องการน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง และความต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง 

5. ส่าหรับแนวคิดส่าคัญที่มหาวิทยาลัยชีวิตให้ความส่าคัญ เช่น แนวคิดการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่หรือมากกว่าครึ่ง ระบุว่า เคยได้ยินหรือรู้จักแนวคิดเหล่านี้ โดยเฉพาะใน

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จะอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่าอีกสองแนวคิด  

6. ในเรื่องความคุ้มค่าที่ได้เข้ามาเรียน เกือบทุกคนตอบว่า คุ้มค่า และมีความพึงพอใจต่อ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตอยู่ในระดับมาก 
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บทท่ี 5 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่านมีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน ควรมี

การด่าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. อภิปรายผล 

1) ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกปัจจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเรื่องที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วเกิดการ

เปล่ียนแปลงตนเองอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงหมายความว่า การน่าหลักการเรียนรู้ เ พ่ือการ

เปล่ียนแปลงตนเองมาใช้กับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่นั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล หากมีการ

พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนที่มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงได้ 

จะมีประโยชน์อย่างย่ิง ในการน่ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนในรุ่นต่อไปได้เกิดการพัฒนาหรือการ

เปลี่ยนแปลงได้เร็วยิ่งข้ึน ดียิ่งข้ึน และตรงเป้าหมายที่ต้องการได้มากข้ึน  

2) ในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ประสบผลส่าเร็จ หรือ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการจัด

การศึกษาทางเลือก เพราะจากการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ทุกหัว

เรื่องย่อย ซ่ึงมีคะแนนความพอใจโดยเฉล่ียมากกว่า 4.00 คะแนนข้ึนไป ยกเว้นในเรื่องของ 

ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา (3.94 คะแนน 

ระดับมาก) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการเปล่ียนแปลงผู้เรียน 

ในเรื่องการเปล่ียนแปลงชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ตั้งแต่ก่าลังศึกษา (3.77 คะแนน) (กรุณาดูใน

รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต) ดังนั้น ควรมีการ

พิจารณาในเรื่องความคาดหวังให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชนตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

จากการปฏิบัติการภาคสนาม คณะผู้วิจัยประเมินผลมักได้ยินเสียงสะท้อนว่า บางชุมชน 

ไม่ให้ความร่วมมือจึงไม่ได้ลงไปในพื้นที่นั้น บางชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงได้มีการใช้
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พื้นที่นั้นในการเก็บข้อมูล หรือผู้เรียนบางคนมีความขัดแย้งกับคนในชุมชนของตนเอง ท่าให้ไม่

สามารถท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชนของตนเองได้ ดังนั้น เกณฑ์การเลือกชุมชนที่ชัดเจน 

มีฐานวิชาการรองรับ จึงมีความส่าคัญมาก ควรปรับลดอคติ และควรให้ความส่าคัญกับชุมชนที่

ควรเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ตามที่หลายท่าน

กล่าวอ้างก็ตาม ซ่ึงถือเป็นความท้าทายของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวติ 

ในการปรับเปล่ียนหรือส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองตาม

แนวทางของ ม.ชีวิต ดังนั้น ควรมีเกณฑ์การเลือกชุมชนที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนที่ขาด

การมีส่วนร่วม หรือมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ควรเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆ เพ่ือสร้าง

การเรียนรู้ในการศึกษาและการพัฒนาชุมชนให้กับผู้เรียนได้มากข้ึน จะย่ิงท่าให้ผู้เรียนหรือ

บัณฑิตของ ม.ชีวิตมีความรู้ความสามารถหรือเก่งมากข้ึน หรือเข้าใจความสลับซับซ้อนต่าง ๆ ที่

มีอยู่ในชุมชนประเภทต่าง ๆ ได้มากข้ึน ซ่ึงตรงนี้เป็นประเด็นที่มีความส่าคัญมาก เพราะมิเช่นนั้น 

ก็จะเป็นการศึกษาและการพัฒนาที่ไม่ได้อยู่บนฐานความเป็นจริง ก็จะไม่เกิดผลแต่อย่างใด   

3) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว

ได้รับข้อมูลจากผู้เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้ ถือเป็นส่ือที่มี

ประสิทธิภาพในการชักชวนให้ผู้อ่ืนเข้าเรียน ดังนั้น ควรมีการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน และ

แก้ไขค่ากล่าวที่ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตเข้าง่าย จบง่าย หรือ ไม่เข้าเรียนก็จบได้ เป็นต้น  

4) แนวคิดที่ส่าคัญที่ควรส่งเสริมในกลุ่มผู้เรียนให้มากข้ึนคือ การสร้างเสริมพลังอ่านาจ

ให้กับผู้เรียน กับบทบาทการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลง เพราะผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ

สอดคล้องกัน คือ มีผู้ได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวแค่เพียงร้อยละ 57 เท่านั้น (เมื่อ

เทียบกับแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงที่มีผู้ได้ยินหรือทราบ เกือบร้อยละ 80) และเมื่อ

พิจารณาบทบาทการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลง มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ที่มีบทบาท

ดังกล่าว ดังนั้น ควรให้มีการส่ือสารและใช้แนวคิดดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียนให้มากย่ิงข้ึน 

หากท่าได้ดังกล่าวจะเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลงได้มากย่ิงข้ึน และที่

ส่าคัญ คือ สังคมหรือชุมชนจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง 
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2. ข้อเสนอแนะ 

1) ปัจจัยการจัดการศึกษาที่บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ รวมถึงด้านระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน 

ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนเมื่อเทียบจากการประเมินครั้งนี้  

2) ควรสนับสนุนการจัดเวทีวิชาการ น่าเสนอผลงาน โต้วาที ในประเด็นที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงหรือข้ามภูมิภาค หรือจัดที่ส่วนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียนทั้ง

ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท้องถิ่นตน แต่ยังเข้าใจบริบท

เฉพาะที่เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของภาคอ่ืน ๆ อีกด้วย 

3) ควรมีการจัดท่าจดหมายข่าว (อาจเผยแพร่ทุกๆ 2 หรือ 3 เดือน แล้วแต่จะก่าหนด ทั้ง

ในรูปออนไลน์ หรือส่ิงพิมพ์) เพ่ือเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกรุ่น (และผู้ที่ไม่จบ

การศึกษาหรือต้องหยุดพักการศึกษาชั่วคราวด้วย) รวมถึงบุคคลภายนอกได้เข้าถึงกิจกรรมหรือ

ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิตมากยิ่งข้ึน ตลอดจนถึงการเผยแพร่แนวคิดหลัก

ส่าคัญๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยชีวิตใช้ในการสรา้งการเปล่ียนแปลงให้กับผู้เรียน ไม่

ว่าจะเป็น ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง การสร้างเสริม

พลังอ่านาจ การพ่ึงพาตนเอง การใช้แผน 4 แผน การท่าในส่ิงที่สอนหรือสอนในส่ิงที่ท่า การ

เรียนมากกว่าสอน ทั้งภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชีวิต รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  
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ภาคผนวก 

ก. สรปุคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 237 52.8 
หญิง 212 47.2 

อายุ   
ต่่าสุด    22 ปี   
สูงสุด    81 ปี   
ต่่ากวา่ 25  18 4.0 
26-29 16 3.6 
30-39 78 17.4 
40-49 169 37.6 
50-59 127 28.3 
60-69 37 8.2 
70+ 4 0.9 

สถานภาพ   
โสด 91 20.3 
สมรส / อยู่ดว้ยกันฉันท์สามภีรรยา 294 65.5 
หม้าย 13 2.9 
หย่า / แยกทาง / เลิกกัน 24 5.3 
ไม่ประสงค์ระบุ 27 6.0 

อาชีพหลัก   
เกษตรกร 119 26.5 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 99 22.0 
ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  65 14.5 
รับราชการ 58 12.9 
พนักงานในองค์กรเอกชน บริษัท กจิการ มูลนิธิ 28 6.2 
คา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ / รับจ้างทั่วไป 27 6.0 
ข้าราชการเกษยีณ 9 2.0 
พระ/นักบวช 1 0.2 
ไม่มีอาชพี 17 3.8 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
ไม่ตอบ 26 5.8 

การย้ายถิ่น   
เคย 91 20.3 
ไม่เคย 295 65.7 
ไม่ตอบ 63 14.0 

การเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว   
เป็นผู้หารายได้หลัก 287 63.9 
ไม่ใชผู่้หารายได้หลัก 134 29.8 
ไม่ตอบ 28 6.2 

รายได้ต่อเดือน   
ต่่ากวา่ 10,000 บาท 100 22.3 
10,001 – 20,000 บาท 136 30.3 
20,001 – 30,000 บาท 75 16.7 
30,001 – 40,000 บาท 24 5.3 
40,001 – 50,000 บาท 14 3.1 
50,001 บาทขึน้ไป 21 4.7 
ไม่มีรายได ้ 4 0.9 
ไม่ต้องการระบ ุ 75 16.7 

การถือครองที่ดิน (ที่อยู่อาศัย)   
ต่่ากวา่ 10 ไร ่ 287 63.9 
11-30 ไร ่ 23 5.1 
31-50 ไร ่ 7 1.6 
50 ไร ่ขึ้นไป 3 0.7 
ไม่ตอบ 130 29.0 

การถือครองที่ดิน (การเกษตร/กจิการ)   

ไม่มี 6 1.3 

ต่่ากว่า 10 ไร่ 93 20.7 

11-30 ไร่ 81 18.0 

31-50 ไร่ 34 7.6 

50 - 99 ไร่ 22 4.9 

100 ไร่+ 5 1.1 
ไม่ตอบ 208 46.3 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน   
จัดท่าเป็นประจ่า 199 44.3 
เคยจัดท่า แต่ปัจจุบันไมไ่ด้ท่าแล้ว 166 37.0 
ไม่ได้จัดท่า 53 11.8 
ไม่ระบุ 31 6.9 

ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน   

เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ 150 33.4 

เพียงพอและมีเหลือเก็บ 212 47.2 

ไม่เพียงพอ 60 13.4 

ไม่ระบุ 27 6.0 

หนี้สิน   

มี 256 57.0 

เคยมี แต่ใช้หนีห้มดแล้ว 47 10.5 

ไม่ม ี 106 23.6 

ไม่ระบุ 40 8.9 

มูลค่าหนี้สินที่มีอยู่   

ต่่ากวา่ 50,000 บาท 22 9.8 

50,000-99,999 บาท 21 9.4 

100,000 - 499,999 บาท 94 42.0 

500,000 - 999,999 บาท 38 17.0 

1,000,000-2,999,999 บาท 40 17.9 

3,000,000-4,999,999 บาท 7 3.1 

5,000,000 ขึ้นไป 2 0.9 

การใช้จ่ายที่ท าให้เกิดหนี้สิน   

คา่ใชจ้่ายทั่วไปในครัวเรือน 77 27 

สิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน 143 49 

การศึกษาของบุตรหลาน 24 8 

ลงทุนในอาชพี 44 15 

อ่ืน ๆ เชน่ หวย ยาบ้า, คา่รักษาพยาบาล 7 1 

ความสามารถในการช าระหนี้สิน   

สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา 268 84 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ไม่สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา 23 7 

ไม่ตอบ 30 9 

บทบาทในชุมชน-ประชาสังคม ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 

มี 272 60.6 

ไม่ม ี 177 39.4 

ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน   

ด ี 311 69.3 

ปานกลาง 110 24.5 

น้อย 7 1.6 

ไม่คอ่ยดี 4 0.9 

ไม่ตอบ 17 3.8 

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่   

ด ี 247 55.0 

ปานกลาง 163 36.3 

น้อย 12 2.7 

ไม่คอ่ยดี 5 1.1 

ไม่ตอบ 22 4.9 

ข. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

วธิกีารเดินทางมาเรียน   

เดิน / จักรยาน 17 3.8 

พาหนะส่วนตัว 354 78.8 

รถโดยสาร 11 2.4 

อาศัยเพื่อนเรยีนรว่มรุ่น 28 6.2 

ไม่ตอบ 39 8.7 

แหล่งเงนิค่าเล่าเรียน   

เงินของตัวเอง 379 84.4 

เงินของบดิา/มารดา 31 6.9 

เงินกู้ธนาคาร / สหกรณ ์ 9 2.0 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

มีผู้ออกคา่ใชจ้่ายให้ 8 1.8 

เงินกู้ยืมนอกระบบ 3 0.7 

ยืมเงินจากกองทุน 2 0.4 

ยืมเงินจากเพื่อนเรยีนด้วยกัน 1 0.2 

ไม่ตอบ 16 3.6 

ปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน   

ไม่เคยมี 307 68.4 

เคยมี 107 23.8 

เคยมี และยังคา้งจา่ย 16 3.6 

ไม่ตอบ 19 4.2 

การตัดสินใจเข้ามาศึกษา   

ตัดสินใจด้วยตนเอง 284 63.3 

มีผู้อ่ืนชักชวน  135 30.1 

ไม่ตอบ 30 6.7 

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยชีวิต   

ค่าบอกกลา่วจากนักศกึษา / ศิษย์เกา่ 190 42.3 

บุคคลที่รูจ้ัก /  บุคคลใกล้ชิด / ครอบครัว / ญาตพิี่นอ้ง 173 38.5 

อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 149 33.2 

สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์ 103 22.9 

วิทยุ / โทรทัศน ์ 73 16.3 

แผ่นพับ/ป้ายประกาศ 71 16.1 

อาจารย ์ม. ชวีิต 31 6.9 

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 6 1.3 
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เหตุผลหลักท่ีตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

เหตุผล 
มากที่สุด ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ รวม 

n % n % n % n % n % 

ปริญญาบัตร 238 53.0 124 27.6 23 5.1 64 14.3 449 100.0 

การยอมรับทางสังคม 209 46.5 154 34.3 17 3.8 69 15.4 449 100.0 

ความภาคภูมิใจ 376 83.7 34 7.6 2 0.4 37 8.2 449 100.0 

 

เหตุผลหลักท่ีท่านตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต นอกเหนือจาก 3 เหตุผลข้างต้น 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง 304 67.9 

2. น่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 325 72.5 

3. ต้องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 135 30.1 

4. ต้องการใช้ความรู้เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 127 28.3 

5. อยากเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติจริง 72 16.1 

6. อยากเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อ่ืน 152 33.9 

7. ต้องการเป็นผู้น่า / มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน 

117 26.1 

8. อ่ืนๆ เช่น การขาดโอกาสในวัยเด็ก  2 0.4 

 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

การสนับสนุนโดยครอบครัว   

สนับสนุน 360 80.2 

เริ่มแรกไม่สนับสนุน ต่อมาสนับสนุน 27 6.0 

ไม่มีความคดิเห็นใด 20 4.5 

ไม่สนับสนุน 15 3.3 

ไม่ตอบ 27 6.0 

การทราบปรัชญา แนวคดิ ของ ม.ชวีิต   

ทราบ 357 79.5 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ไม่ทราบ 46 10.2 

ไม่ตอบ 46 10.2 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เคยได้ยินหรือไม่   

เคยได้ยนิ 354 78.8 

ไม่เคยได้ยนิ 32 7.1 

ไม่ตอบ 63 14.0 

การสร้างเสริมพลังอ านาจ เคยได้ยินหรือไม่   

เคยได้ยนิ 255 56.8 

ไม่เคยได้ยนิ 115 25.6 

ไม่ตอบ 79 17.6 

การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง   

ได้เรยีนรูแ้ล้ว 396 88.2 

ยังไม่ได้เรยีนรู ้ 7 1.6 

ไม่ตอบ 46 10.2 

ประโยชน์ของแผน 4 แผน    

เป็นประโยชน์ มาก 394 87.8 

เป็นประโยชน์ พอสมควร/ปานกลาง 16 3.6 

ไม่เป็นประโยชน์ 3 0.7 

ไม่ตอบ 36 8.0 

การถูกคาดหวังให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

ทราบและเห็นด้วย 356 79.3 

ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย 12 2.7 

ไม่ทราบ 28 6.2 

ไม่ตอบ 53 11.8 

ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้   

ไม่มีปัญหาอุปสรรค 203 45.2 

รายได้/รายจ่ายในครอบครัว 104 23.2 

ตัวท่านเอง/ตนเอง 100 22.3 

ระยะทาง/การเดินทาง 63 14.0 

คนในครอบครัว 39 8.7 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

วิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวติ 38 8.5 

ความคุ้มค่าต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวติ    

คุม้ค่า 400 89.1 

ไม่คุม้ค่า 5 1.1 

ไม่ตอบ 44 9.8 

บทบาทการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง   

มี 159 35.4 

ไม่ม ี 70 15.6 

ไม่ตอบ 220 49.0 

การแนะน าให้ผู้อื่นมาเรียน   

แนะน่า 191 42.5 

ไม่ได้แนะน่า  92 20.5 

ไม่ตอบ 166 37.0 

การท าในสิ่งที่เสริมสร้างชื่อเสียงหรือคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ได้ท่าแล้ว 190 42.3 

ยังไม่ได้ท่า 78 17.4 

ไม่ตอบ 181 40.3 

การน าความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน   

พัฒนาตนเอง 399 88.9 

พัฒนาครอบครัว 308 68.6 

พัฒนาชุมชน / สิ่งแวดล้อม 293 65.3 

การช่วยสนับสนุนให้มหาวทิยาลัยชีวิตคงอยู่   

ชว่ยสนับสนุน 242 53.9 

ไม่ตอบ 207 46.1 
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ค. ผลคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษา 
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หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

35.62 50.57 12.62 0.94 0.18 4.21 0.68 มาก 

1. รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวชิาน่าสนใจ ตรง

กับความต้องการของท่านหรือผู้เรียน 

37.64 55.43 6.24 0.69 0.00 4.30 0.61 มาก 

2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนสนบัสนนุให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชมุชน 

44.08 49.42 6.03 0.46 0.00 4.37 0.62 มาก 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมปีระโยชน์ ตรงตาม

ความสนใจของผูเ้รียน 

40.28 49.76 9.24 0.47 0.00 4.30 0.65 มาก 

4. ท่าให้เขา้ใจและท่างานร่วมกับชุมชนมากขึ้น 32.56 50.72 15.85 0.29 0.29 4.15 0.71 มาก 

5. ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 23.60 59.11 16.82 0.23 0.23 4.06 0.66 มาก 

6. ระยะเวลาของแต่ละรายวชิา/แตล่ะคาบมคีวาม

เหมาะสม 

18.65 50.12 26.81 3.96 0.47 3.83 0.79 มาก 

7. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 42.82 45.41 10.59 0.71 0.47 4.29 0.72 มาก 

8. เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

45.31 44.60 9.39 0.70 0.00 4.35 0.68 มาก 

ระบบการเข้าเรยีน การลงทะเบียนเรยีน 22.15 48.30 24.82 3.51 0.82 3.87 0.82 มาก 

9. สะดวก รวดเร็ว 22.84 51.05 22.14 2.80 0.70 3.93 0.79 มาก 

10. ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยช่วยในการอ่านวยความ

สะดวก 

19.63 46.73 29.44 3.50 0.23 3.82 0.79 มาก 

11. มคีู่มือประกอบ ครบทุกรายละเอยีด อ่านเข้าใจง่าย 18.65 51.28 25.17 3.50 1.17 3.83 0.81 มาก 

12. มเีจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ แนะนา่อย่างด ี 27.46 44.13 22.54 4.23 1.17 3.92 0.89 มาก 

พื้นที่การเรียนรู ้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 34.61 47.95 15.61 1.31 0.09 4.16 0.73 มาก 

13. ศูนย์การเรียนรู้อยูใ่กล้บ้าน เดินทางสะดวก 36.36 40.09 20.05 2.80 0.23 4.10 0.83 มาก 

14. มบีรรยากาศของการเรียนรู้ทีส่รา้งสรรค์ เป็นมติร 29.98 50.12 18.03 1.41 0.00 4.09 0.73 มาก 

15. เป็นแหล่งภูมิปญัญา แหล่งค้นควา้หาความรู้ที่มี

คุณภาพระดับใชก้ารไดด้ี 

32.78 52.59 13.68 0.71 0.00 4.17 0.68 มาก 

16. มปีราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน/ศนูย์เรยีนรู้ ที่สามารถให้

ทั้งสติและปัญญาที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ มีคุณคา่

มาก 

38.08 48.36 12.38 0.93 0.00 4.24 0.70 มาก 

17. มชีุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปดิกว้างให้ชุมชนและ

ผู้สนใจทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู ้

35.85 48.58 13.92 0.71 0.24 4.19 0.72 มาก 

กระบวนการเรียนรู้ 35.13 50.91 12.67 1.03 0.06 4.20 0.69 มาก 
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18. ส่งเสริมการคดิค้นกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง

กับชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคน 

34.88 53.26 11.16 0.70 0.00 4.22 0.66 มาก 

19. เน้นบทบาทผูเ้รียน เปดิโอกาส/ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ 

39.49 50.93 8.64 0.70 0.00 4.29 0.65 มาก 

20. วิธีการเรียนการสอนสรา้งสรรค ์และหลากหลาย 27.91 51.63 19.77 0.47 0.00 4.07 0.70 มาก 

21. ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน 41.82 47.20 10.28 0.47 0.00 4.30 0.67 มาก 

22. ส่งเสริมการทา่งานร่วมกับผู้อ่ืน 41.69 50.12 7.49 0.47 0.00 4.33 0.64 มาก 

23. มกีารประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความ

เป็นจริง 

38.88 48.48 11.01 1.41 0.00 4.25 0.70 มาก 

24. มกีารน่าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรียน

มาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

29.34 49.77 18.08 2.58 0.00 4.06 0.76 มาก 

25. มกีารทบทวนหลังการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม

การเรียนรู้ (After action review - AAR) 

27.01 55.92 14.93 1.42 0.47 4.08 0.72 มาก 

อาจารย์ผู้สอน ประจ า / พเิศษ 41.67 46.95 10.10 0.78 0.05 4.30 0.68 มาก 

26. มคีวามตรงต่อเวลา 40.28 47.22 11.34 0.69 0.00 4.27 0.69 มาก 

27. เข้าสอนสม่่าเสมอ 42.02 49.30 7.98 0.23 0.00 4.33 0.63 มาก 

28. มคีวามตั้งใจจัดการเรียนรู้ เตรียมการสอนเป็น

อย่างด ี

47.56 43.39 8.35 0.23 0.00 4.39 0.65 มาก 

29. เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในเร่ืองที่สอน 43.93 45.56 9.11 0.93 0.00 4.32 0.68 มาก 

30. มปีระสบการณใ์นเร่ืองทีส่อน 38.93 50.82 8.86 0.70 0.23 4.28 0.67 มาก 

31. เข้าใจบรบิทชีวติของผู้เรียนและชมุชน 39.06 48.47 10.82 1.18 0.00 4.25 0.70 มาก 

32. สามารถถา่ยทอดไดด้ี และกระตุ้นให้ผู้เรยีนคิด 

วิเคราะห์ อย่างมีเหตุมผีล และอ่ืนๆ 

41.22 48.01 9.37 0.94 0.23 4.29 0.70 มาก 

33. มจีิตวทิยาในการกระตุ้นให้เกดิการแลกเปลีย่น

เรียนรู ้

37.24 49.18 11.94 1.17 0.00 4.22 0.70 มาก 

34. เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง / เคารพความคดิเห็นของ

ผู้เรียน 

44.84 40.61 13.15 0.94 0.00 4.29 0.73 มาก 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง  34.54 50.30 13.23 1.40 0.04 4.18 0.72 มาก 

35. เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมในพ้ืนที่เรียนรู้ เช่น เป็น

สมาชิกที่เขม้แข็งของกลุ่ม/ชมรม/องค์กร 

36.26 48.34 13.98 0.95 0.24 4.19 0.73 มาก 

36. มปีระสบการณ์ขับเคลื่อนชุมชน สามารถน่าการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นได ้

34.60 48.58 15.64 0.95 0.00 4.17 0.72 มาก 
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37. เป็นผู้ที่รูบ้ริบทของพ้ืนที่ รู้จักคน ภูมิประเทศ 

สังคม วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ สามารถสนับสนุนข้อมูลของพ้ืนที่เรียนรู้ 

36.02 46.21 15.88 1.42 0.00 4.17 0.74 มาก 

38. เป็นผู้มบีารม ีน่าเชื่อถือ ศรัทธาและไว้วางใจของ

ชุมชน 

31.98 49.40 16.23 1.91 0.00 4.11 0.75 มาก 

39. มทีักษะการเป็นวทิยากรกระบวนการท่าแผน

แมบ่ทชุมชน และการพัฒนาโครงงานชุมชนด้านตา่งๆ 

โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน 

35.71 48.33 13.10 2.38 0.00 4.17 0.75 มาก 

40. สามารถใช้เคร่ืองมือทางการศึกษาหลากหลาย

แบบ เพ่ือสรา้งการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

31.28 49.29 17.30 1.66 0.00 4.10 0.75 มาก 

41. ช่วยนักศึกษาประสานงานและคดัเลือกพ้ืนที่เรียนรู้ 

รวมถงึช่วยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชนและผู้แทน

หน่วยงานในพืน้ที่เข้าร่วมเรียนรู ้

32.94 52.13 12.80 1.66 0.00 4.16 0.71 มาก 

42. ท่าความเขา้ใจกับนักศึกษาถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นของการ

เรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา 

33.18 53.08 11.61 1.66 0.00 4.18 0.70 มาก 

43. สามารถบูรณาการวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษานัน้

กับการพัฒนาชุมชน มแีผนและรายละเอียดของ

กจิกรรมกอ่นน่านักศกึษาเข้าชุมชน 

37.35 46.34 14.18 1.65 0.00 4.19 0.74 มาก 

44. จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้นักศกึษา แกนน่าชุมชน 

และผู้แทนหน่วยงานมาร่วมทบทวนสถานการณ์ของ

ชุมชนในประเด็นตา่งๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการ

ของชุมชนที่จะใช้เป็นสาระของการเรียนรู้ วางแผน 

จัดท่าโครงงานชุมชน และก่าหนดเปา้หมายการ

พัฒนาร่วมกับชุมชน 

34.68 49.41 13.78 1.43 0.00 4.17 0.72 มาก 

45. จัดกระบวนการเรียนรูใ้นชุมชนที่ครบถว้น โดย

ครอบคลุมทุกส่วนของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ – 

ตรวจสอบ – ปรับปรุง 

31.35 49.64 17.10 1.19 0.00 4.11 0.73 มาก 

46. รอบรู้ทั้งศาสตร์สากลและภูมปิัญญา สามารถให้

การแนะน่า และชว่ยให้นักศึกษาและชุมชนตัดสนิใจ

เลือกแนวทางการแกป้ัญหาและการพัฒนาได้

เหมาะสม 

29.62 52.84 15.88 0.95 0.00 4.11 0.70 มาก 

47. แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมร่วมกับ

นักศึกษา ในฐานะผู้น่าทีม และค่อยๆ ถอยไปเป็น

31.90 53.33 13.10 1.19 0.00 4.16 0.70 มาก 
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ผู้สนับสนุนใหน้ักศึกษาได้นา่หรือด่าเนินการตาม

ความเหมาะสม 

48. มคีวามเอาใจใส่และความจริงใจต่อชุมชนและ

นักศึกษา มีเวลาให้กับชุมชน และเตม็ใจกับพันธะ

ผูกพันระยะยาว เพ่ือจัดการเรียนรูใ้นชุมชน 

33.81 52.86 11.43 1.43 0.00 4.19 0.70 มาก 

49. แสดงออกถงึความหว่งใย ให้ก่าลังใจ และสร้าง

แรงบันดาลใจให้แกน่ักศึกษาและชุมชน 

42.04 49.17 6.65 1.66 0.00 4.32 0.68 มาก 

50. มคีวามทุ่มเท จริงจัง และมุง่มั่นให้เกดิผล “ชุมชน

เรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” 

42.00 50.12 5.97 1.43 0.00 4.32 0.67 มาก 

51. มคีวามสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความเขา้ใจกบันักศกึษาและชุมชน สามารถ

ถา่ยทอดหลักการ ความรู้ วิธีการไดด้ี ไม่ท่าให้

นักศึกษาและชุมชนสับสนหรือเกิดความขัดแย้ง 

38.00 48.69 11.40 1.43 0.00 4.23 0.71 มาก 

52. เฝ้าระวังและตดิตามผลการพฒันานักศึกษา แกน

น่าชุมชน และผลการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะน่าแนว

ทางการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

32.30 51.31 14.49 1.43 0.00 4.14 0.72 มาก 

53. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้

เรียนรู้การบริหารโครงงาน การหาทนุหรือทรัพยากร 

การสร้างทีมงาน การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหา

อุปสรรคด้วยมาตรการทางวิชาการและมาตรการ

ทางสังคม การสรา้งเครือขา่ย การกา่กับและ

ประเมนิผล 

30.77 54.57 13.22 0.72 0.24 4.15 0.69 มาก 

54. ร่วมสรุปบทเรยีน จัดการความรู ้และให้ความ

ช่วยเหลือในการทา่รายงานของนักศกึษา และการ

สะท้อนข้อมูล ความรูแ้ละผลการพัฒนากลับสูชุ่มชน 

35.02 52.42 10.87 0.97 0.24 4.21 0.70 มาก 

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ บรรยากาศในการ

เรยีนรู้ 

22.09 48.85 22.79 3.79 1.45 3.86 0.84 มาก 

55. ประยุกต์ใชส้ิ่งที่มใีนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 27.92 51.79 17.66 1.19 0.48 4.05 0.75 มาก 

56. มอีุปกรณ์เครื่องมือ ส่าหรับการปฏบิัติจรงิ 

เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

17.23 42.72 28.40 7.52 2.91 3.63 0.96 มาก 

57. มสืี่อการเรียนการสอนที่ดี มคีุณภาพ ท่าให้เขา้ใจ

ง่าย การเรียนรูไ้มส่ะดุด 

21.10 52.04 22.30 2.64 0.96 3.89 0.80 มาก 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 32.68 52.44 13.41 0.94 0.03 4.17 0.69 มาก 
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58. สามารถขวนขวายหาความรู้ที่สา่คัญเพิ่มเติมด้วย

ตนเองตลอดเวลา 

30.94 55.16 12.71 0.72 0.00 4.17 0.66 มาก 

59. สามารถเช่ือมโยงทฤษฎทีี่เรียนสูก่ารปฏบิัติได้จริง 34.13 52.88 11.78 0.96 0.00 4.20 0.68 มาก 

60. คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือปฏบิัติในสิ่งที่สา่คัญ ไม่รอ

เวลา 

34.29 52.76 11.75 0.72 0.00 4.21 0.67 มาก 

61. มคีวามสามารถในการคิดค้น/พฒันานวัตกรรมต่าง 

ๆ ท่าให้มีรายได้เพิม่ขึน้ 

31.08 48.92 17.59 1.69 0.00 4.10 0.74 มาก 

62. รับฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นมากขึน้/ใจกวา้งขึน้ 37.35 50.60 11.08 0.48 0.00 4.25 0.67 มาก 

63. คิดนอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวธิีคดิ/วิธีมองสิ่ง

รอบตัว 

33.49 52.63 13.16 0.24 0.00 4.20 0.66 มาก 

64. แกป้ัญหาด้วยสันติวธิี/มคีวามสุขมุรอบคอบมากขึ้น 35.01 53.00 11.03 0.48 0.00 4.23 0.66 มาก 

65. มอีาชีพ/รายได้ที่มั่นคง 35.10 53.85 9.13 0.96 0.00 4.24 0.66 มาก 

66. สามารถลดรายจ่ายลงได้ มเีงินออมเพิ่มขึน้ 30.83 51.70 15.53 1.46 0.00 4.12 0.71 มาก 

67. สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพของตัวเอง

ได้อย่างรอบคอบ มีเหตุมผีล มภีูมิคุม้กัน 

32.61 51.45 14.49 0.72 0.00 4.16 0.69 มาก 

68. ครอบครัวมคีวามอบอุน่ มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 36.21 51.80 11.27 0.24 0.00 4.24 0.66 มาก 

69. ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้ 34.77 53.72 10.31 0.72 0.00 4.23 0.66 มาก 

70. มเีครือข่ายเพิม่มากขึ้น 34.62 50.24 13.22 1.44 0.00 4.18 0.71 มาก 

71. มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

ประสบการณ์ และสามารถใชสื้่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

33.81 50.60 13.43 1.44 0.00 4.17 0.71 มาก 

72. มจีิตอาสา ต้องการมสี่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึน้ 34.93 53.59 10.77 0.48 0.00 4.23 0.65 มาก 

73. แสดงออกถงึภาวะผู้น่าด้านการจัดการชุมชน 

สามารถประสานงานและสรา้งความสัมพันธ์กับ

บุคคลและหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

ได้ด ี

35.01 51.32 11.75 1.44 0.00 4.20 0.70 มาก 

74. มสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชน

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

29.59 50.12 18.14 1.43 0.24 4.08 0.74 มาก 

75. ใสใ่จสิ่งแวดลอ้มรอบตัว/ความเป็นอยู่รว่มกันของ

คนในชุมชนมากขึ้น 

32.54 55.50 10.77 0.48 0.24 4.20 0.66 มาก 

76. ตัวผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นได้ชดัเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

30.84 52.53 15.18 0.96 0.24 4.13 0.71 มาก 

77. ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดัเจน เป็น

รูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

23.61 48.92 25.06 1.69 0.00 3.94 0.75 มาก 
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78. ผู้เรียนและครอบครัวสามารถดา่รงชีวิตอยู่ใน

ชุมชนได้ด้วยการพึง่พาตนเองอย่างพอเพียงและอยู่ได้

อย่างมีศักดิ์ศรี 

34.61 54.18 10.50 0.48 0.00 4.23 0.65 มาก 

79. มสีมรรถนะ/ศกัยภาพ/ขีดความสามารถในการ

จัดการชีวติตนเอง ครอบครัวดีขึน้ทกุด้าน 

30.46 56.35 11.99 0.72 0.00 4.17 0.65 มาก 

80. มสีมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการ

จัดการชุมชนดีขึน้ทุกด้าน 

25.78 54.22 17.83 1.69 0.00 4.04 0.71 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม  
        

81. ความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลยัชวีิตและการจัด

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

42.45 49.64 7.43 0.48 0.00 4.34 0.63 มาก 
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ง. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาทางเลือก 

ของมหาวิทยาลัยชีวติ (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน - สรพ.) 

ด่าเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย สถาบันการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) 

ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผล

ที่เกิดขึ้นในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต จัดท่าขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา 

บัณฑิตหรือผู้เรียนต่อระบบการจัดการศึกษา  

2. ข้อมูลหรือค่าตอบทุกข้อของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและการบริหาร และ

พัฒนาสถาบันฯ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน ในระยะ

ต่อไป  

3.  ความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น จะไม่

ท่าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกดิความเสียหายกับบุคคลหรือองคก์รเด็ดขาด 

4. แบบสอบถามนี ้มีทัง้หมด 12 หน้า แบ่งออกเป็น 5 ส่วน (ใชเ้วลา 50  นาท ีโดยประมาณ)  ดังนี้   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรยีน ครอบครัว และชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวติ 

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของท่านตอ่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ส่วนที่ 4 การน่าความรู้ท่ีได้รับไปใชป้ระโยชนห์ลังส่าเร็จการศึกษา 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงจุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพ และข้อจ่ากัด/สิ่งที่ต้องการให้

เกิดการปรับปรุง/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยชีวิตบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก่าหนดไว้ได้

มากยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านในการกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ ที่ได้สละเวลาท่าแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง 

ครบถ้วน ถูกตอ้ง และสมบูรณ ์ 

ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน 

ค่าสั่ง กรุณาท่าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน □ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  

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

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

3. สถานภาพ □ 1) โสด  □ 2) สมรส / อยู่ดว้ยกันฉันท์สามีภรรยา   
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

□ 3) หม้าย □ 4) หย่า / แยกทาง / เลิกกัน   □ 5) ไม่ประสงค์ระบุ  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บา้น....................................................ต่าบล.................................................................                    

อ่าเภอ ....................................................จังหวัด.................................................................................... 

5. ทา่นเกิดในชุมชนนีห้รือไม่      □ 1) ใช่                   □ 2) ไม่ใช่ (ตอบค าถาม 5.1-5.2) 

5.1 ถ้าท่านไม่ได้เกิดท่ีชุมชนนี้ ทา่นเกิดที่หมู่บ้าน....................................ต่าบล........................................             

     อ่าเภอ ....................................................จังหวัด.............................................................................. 

5.2 ย้ายมาอยู่ชุมชนนีป้ี พ.ศ. .........................สาเหตุที่ยา้ยมา................................................................ 

6. จ่านวนบุคคลในครัวเรือน/ครอบครัว ท่ีอยู่ด้วยกัน  ......................................... คน (รวมตัวท่าน) 

7. ลักษณะการอยู่อาศัยในครัวเรือนของท่าน    

□ 1) อยู่คนเดียว      

□ 2) อยู่กันหลายคน ระบุว่ามีใครบา้ง (เลือกได้หลายข้อ) 

 2.1) คูส่มรส    2.2) ลูก 

 2.3) บดิามารดาของตนเอง/ของคู่สมรส  2.4) ญาตพิี่น้อง 

 2.5) เพื่อน/คนรู้จัก    2.6) อ่ืนๆ ระบุ .................................... 

8. ลักษณะที่พักอาศัยปกต/ิที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน       

□ 1) บ้านของพ่อแม่ 

□ 2) บา้นของตนเอง/เป็นเจ้าของเอง/บ้านของคูส่มรส   

□ 3) บา้นของญาตพิี่นอ้งที่ไม่เสียคา่ใช้จา่ย 

□ 4) บ้านของญาตพิี่นอ้ง แต่มีคา่ใช้จา่ย เดือนละ..........................บาท  

□ 5) บา้นเช่า /หอพัก ที่เสียคา่ใชจ้่าย เดือนละ ............................ บาท  

□ 6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ เช่น อาศัยอยูก่ับเพ่ือน ปลูกเองบนที่ดินของคนอื่น ฯลฯ .................................... 

9. อาชีพหลักของทา่น     

□ 1) ไม่มอีาชีพ เนื่องจาก................................................................................................................... 

□ 2) รับราชการ / พนักงานราชการ ต่าแหน่ง...............................สังกัดกระทรวง............................... 

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

□ 4) พนักงานรัฐวสิาหกิจ ต่าแหน่ง........................................... หน่วยงาน......................................... 

□ 5) พนักงานบริษัท ต่าแหน่ง...........................................หน่วยงาน.................................................. 

□ 6) บุคลากรองคก์รปกครองทอ้งถิ่น เชน่ พนักงานเทศบาล อบต ผู้ใหญบ่้าน ก่านัน ฯลฯ)  

        ระบุต่าแหน่ง/ชื่อองคก์ร............................................................................................................. 

□ 7) เกษตรกร ระบุ พืชที่ปลูก และสัตว์ท่ีเลีย้ง .................................................................................. 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

□ 9) ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ / รับจ้างทั่วไป  ......................................................................................... 

□ 10) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................. 

10. อาชีพอ่ืนๆ ที่สร้างรายได้เสริม   

□ 1) ไม่มี    □ 2)  มี ระบุ......................................................... 

11. ทา่นเคยย้ายถิ่น หรือไปท่างานนอกชุมชน นอกพ้ืนที่ เชน่ กรุงเทพ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศบ้าง

หรือไม่ 

□ 1) ไม่เคย  □ 2) เคย (ระบุจังหวัด/ประเทศ ที่ไป 2 ครั้งล่าสุด)  

คร้ังที่ 1 จังหวัด/ประเทศ  .............. ตั้งแต่ (เดือน/ปี).....................ถงึ (เดือน/ปี).................  

คร้ังที่ 2 จังหวัด/ประเทศ  .............. ตั้งแต่ (เดือน/ปี).....................ถงึ (เดือน/ปี).................. 

12. ทา่นเป็นผู้ที่หารายได้หลักให้ครอบครัวใชห่รือไม่        

 □ 1) ใช่    □ 2) ไม่ใช่ (ตอบค าถาม 12.1) 

12.1 ใครเป็นผู้ท่ีหารายได้หลัก   

□ 1) คู่สมรส □ 2) บุตร    □ 3) บิดา/มารดา  □ 4) อ่ืนๆ ระบุ............................... 

13. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่านและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน 

13.1 รายได้ของท่าน 13.2 รายได้ของสมาชกิคนอ่ืนในครัวเรือน (รวมกัน) 

รวมถึงรายได้จากสมาชิกท างานต่างถิ่นที่ส่งเงนิกลับ 

1. รายไดห้ลัก 2. รายไดเ้สริม 3. รายไดห้ลัก 4. รายไดเ้สริม 

□ 1) ไม่มรีายได้  

□ 2) ต่่ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 6) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 7) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 8) ไมต่้องการระบุ 

□ 1) ไม่มรีายได้  

□ 2) ต่่ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 6) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 7) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 8) ไมต่้องการระบุ 

□ 1) ไม่มรีายได้  

□ 2) ต่่ากว่า 10,000 บาท 

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 6) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 7) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 8) ไมต่้องการระบุ 

□ 1) ไม่มรีายได้  

□ 2) ต่่ากว่า 10,000 บาท  

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 6) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 7) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 8) ไมต่้องการระบุ 

14. ทา่นได้จัดท่าบัญชีครัวเรือนหรือไม่  

□ 1)  ไม่ได้จัดท่า เพราะ..................................................................................................................... 

□ 2)  จัดท่าเป็นประจ่า  

□ 3)  เคยจัดท่าแต่ปัจจุบันไม่ได้ท่าแล้ว เพราะ................................................................................... 

15. ทา่นบริหารรายรับรายจ่ายในครัวเรือนอย่างไร 

□ 1) น่ารายรับของทุกคนมารวมกันและจัดสรรตามรายจ่ายที่มี 

□ 2) รับผิดชอบรายรับและรายจ่ายของตนเอง 



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบณัฑิต | 71 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

□ 3) ไม่มีความแน่นอน เพราะ........................................................................................................... 

□ 4) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................... 

16. ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเร่ืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    

□ 1)  ตัวทา่นเอง โดยมีคา่ใชจ้่ายเดือนละ  ............................................ บาท    

□ 2)  ผู้อ่ืน (ระบุ) .............................................................................................................................. 

17. ทา่นคดิว่ารายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอส่าหรับครัวเรือนของท่านหรือไม่  

□ 1)  เพียงพอและมีเหลือเก็บ จ่านวนเงินออมเฉลี่ยตอ่เดือน ......................... บาท 

□ 2)  เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ   

□ 3)  ไม่เพียงพอ เพราะ.................................................................................................................... 

18. ปัจจุบัน ท่านหรือสมาชกิครอบครัวของท่านมีหนีส้ินหรือไม่   

□ 1) ไม่มี  □ 2) เคยมี แต่ใชห้นี้หมดแล้ว เน่ืองจาก.............................................................. 

□ 3) มี (ตอบค าถาม 18.1-18.3) 

18.1 มีหนีจ้่านวน.............................บาท  

18.2 ส่วนใหญ่เป็นหนีท้ี่น่ามาใช้จา่ยเพ่ือ  

□ 1) ค่าใชจ้่ายทั่วไปในครัวเรือน □ 2) สิ่งอ่านวยความสะดวก เชน่ ยานพาหนะ ตอ่เติมบ้าน 

□ 3) การศึกษาบุตร     □ 4) อ่ืนๆ ระบุ.................................................................... 

18.3 ท่านสามารถช่าระหนีไ้ด้ตามก่าหนดเวลาใชห่รือไม่    

  □ 1) ใช่     □ 2) ไม่ใช่ 

19. การครอบครองที่ดนิของท่าน  

ที่ดินส่าหรับ สิทธ์ิ จ่านวน 

สร้างบ้าน  ของตัวเอง ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 ของพ่อแม่ ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 เช่า ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

การเกษตร  ของตัวเอง ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 ของพ่อแม่ ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 เช่า ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

กิจการ / ค้าขาย  

/ ส านักงาน 

 ของตัวเอง ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 ของพ่อแม่ ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

 เช่า ..................ไร.่................งาน..................ตรว. 

20. บทบาทของทา่นในชุมชน / อ่าเภอ / จังหวัด / ประเทศ 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

20.1) ผู้น่าชุมชน / ผู้น่ากลุ่ม / คณะกรรมการ  (ระบุ 3 ต่าแหน่งหน้าท่ี ๆ ส่าคัญที่สุด)     

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

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

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

20.2) ทา่นเป็นสมาชกิกลุม่อะไรบ้าง (ระบช่ืุอกลุ่ม 3 ล่าดับที่ส่าคัญที่สุด)                

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

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

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

20.3) ไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใดๆ ในงานของชุมชน เนื่องจาก.................................................... 

21. คนในชุมชนหรือหมู่บา้นที่ท่านอยู่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

□ 1) เกษตรกรรม □ 2) รับจ้างทั่วไป   

□ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ 4) พนักงานบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 

□ 4) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว □ 5) อ่ืนๆระบุ........................................................................... 

22. ท่านรูส้ึกวา่คุณภาพความสัมพันธ์ของตัวท่านกับคนในชุมชน ในภาพรวมเป็นอย่างไร 

□ 1) ดี               □ 2) ปานกลาง  

□ 3) น้อย            □ 4) ไม่ค่อยดี  

เพราะ 

 

23. ความรู้ของทา่นเกี่ยวกับชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับใด   

□ 1) ดี                □ 2) ปานกลาง  

□ 3) น้อย            □ 4) ไม่ค่อยดี  

เพราะ 

ส่วนท่ี 2: ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต 

24. ระดับการศึกษาสูงสุดของทา่น ณ ปัจจุบัน 

 □ 1) ปริญญาตร ีสาขา (ระบุ) .................................มหาวิทยาลัย………………………….......................... 

 □ 2) ปริญญาโท สาขา (ระบุ) ........................................มหาวิทยาลัย……………………………................. 

   □ 3) อ่ืนๆ ระบุ .............................................................................................................................. 

25. ระดับการศึกษาที่ทา่นจบจากมหาวิทยาลัยชวีิต  

□ ปริญญาตรี 

เข้าศกึษาเมื่อป ีพ.ศ. ................................................ 

ก่าลังศึกษาชั้นปีที่ .................................................... 

สาขาวิชา ................................................................ 

ศรช. / ศปจ. ............................................................ 

□ ปริญญาโท 

เข้าศกึษาเมื่อป ีพ.ศ. ........................................... 

ก่าลังศึกษาชั้นปีที่ ............................................... 

สาขาวิชา ............................................................ 

คาดวา่จะจบปี .................................................... 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ศรป. ........................................................................  

พื้นที่เรียนรูห้ลักของกลุ่ม คือ  

บา้น / ชุมชน ......................ต่าบล......................อ่าเภอ .........................จังหวัด ............................ 

26. ท่าไมท่านจึงเลือกสาขาวิชานี้ (ระบุเหตุผลหลัก)............................................................................ 

27. ระยะทางจากที่พักของท่านขณะศึกษามาที่ศูนย์การเรยีนรู ้.................................... กิโลเมตร  

28. เดินทางโดยวิธีใด  

□ 1) เดิน / จักรยาน  □ 2) รถโดยสาร  □ 3) พาหนะส่วนตัว    

□ 4) อาศัยพาหนะเพื่อนเรียนร่วมรุน่   □ 5) อ่ืนๆ........................................................... 

29. คา่ใช้จา่ยเพ่ือการศึกษา เฉลี่ยต่อเดือน  

รายการ ระบุ (บาท) 

1. ค่าเดินทาง ..................................... บาท 

2. คา่ที่พัก ..................................... บาท 

3. คา่อุปกรณ์การศึกษา / กิจกรรม ..................................... บาท 

4. อ่ืนๆ ระบุ .......................................................... ..................................... บาท 

30. คา่เล่าเรียนของท่าน ส่วนใหญ่มาจาก  

□ 1) เงินของตัวเอง   □ 2) เงินของบดิา/มารดา 

□ 3) เงินกู้ยืมนอกระบบ  □ 4) เงินกู้ธนาคาร 

□ 5) ยืมเงินจากกองทุน   □ 6) ยืมเงินจากเพื่อนเรยีนด้วยกัน 

□ 7) มีผู้ออกค่าใชจ้่ายให้ คือ ............................................................................................................ 

□ 8) อ่ืนๆ ......................................................................................................................................... 

31. ทา่นเคยมีปัญหาในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชวีิตบา้งหรือไม่ 

□ 1) ไม่เคยมี    □ 2) เคยมี  

□ 3) เคยมี และยังคา้งจ่าย  เน่ืองจาก ............................................................................................... 

32. ทา่นได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชวีิต จากแหล่งใด (เลือกได้หลายข้อ) 

 □ 1) วิทยุ / โทรทัศน์  □ 2) อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

 □ 3) สื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ ์ □ 4) ค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา / ศิษย์เกา่ 

 □ 5) บุคคลใกล้ชดิ / ครอบครัว / ญาตพิี่น้อง □ 6) สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค  

□ 7) อ่ืนๆ ระบุ .............................................................................................................................. 

33. ทา่นเข้ามาเรยีนที่มหาวิทยาลัยชวีิตด้วยการตัดสินใจชองตัวท่านเองหรือมีผู้อ่ืนชักชวน 

□ 1) ตัดสินใจด้วยตนเอง  □ 2) มีผู้อ่ืนชักชวน (ตอบค าถามข้อ 33.1 ด้วย)  
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33.1 ใครเป็นผู้ชักชวน  

□ 1) เพื่อนที่เรียน/เคยเรยีนที่นี่      □ 2) อาจารยท์ี่สอนที่นี่    □ 3) อ่ืน ๆ ระบุ.................... 

34. เหตุผลหลักที่ท่านตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชวีิต กรุณา √ ในชอ่งที่ตรงกับความรูส้ึกของท่านตาม

จรงิ 

เหตุผล มากที่สุด ปานกลาง น้อย 

1) ต้องการใบปริญญาบัตร    

2) การยอมรับทางสังคม    

3) ความภาคภูมิในตนเองและครอบครัว    

4) อ่ืนๆ ระบุ..............................................    

35. จากข้อ 34 ท่านมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถา้มี กรุณาตอบตามความเป็นจรงิ (ส าคัญที่สุด ไม่เกิน 3 ข้อ) 

□ 1) ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง      □ 2) น่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 

 □ 3) ต้องการใชช้วีิตแบบพอเพียง □ 4) ต้องการใชค้วามรู้เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

□ 5) อยากเรยีนรูก้ับปราชญ์ชุมชน  □ 6) อยากเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

□ 7) ต้องการเป็นผู้น่าชุมชน/มีบทบาทหรือมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน 

□ 8) อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................. 

36. ครอบครัวของท่าน สนับสนุน ให้ทา่นเรยีนในมหาวิทยาลัยชวีิตหรือไม่ 

□ 1) สนับสนุน  

□ 2) ไม่สนับสนุน  

□ 3) เริ่มแรกไม่สนับสนุน ต่อมาสนับสนุน 

□ 4) ไม่มีความคดิเห็นใด  

เพราะ  

 

37. ทา่นทราบเกี่ยวกับปรัชญา และแนวคิดของมหาวิทยาลัยชวีิต หรือไม่ ทราบว่าอยา่งไร 

□ 1) ไม่ทราบ 

□ 2) ทราบ ว่าอย่างไร กรุณาระบุ................................................................................................... 

38. ทา่นเคยได้ยนิค่าว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หรือไม่  ได้ยินจากใคร และในมุมมองของท่านคือ

อะไร 

□ 1) ไม่เคยได้ยิน      □ 2) เคยได้ยนิ (กรุณาตอบค าถามข้อ 38.1-38.2 ด้วย) 

38.1 ท่านเคยได้ยนิจากแหล่งข้อมูลใด (ตอบได้หลายข้อ) 

□ 1) เพื่อนนักศึกษา  □ 2) อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยชวีิต 

□ 3) วิทยากร / ปราชญ์ชุมชม □ 4) เจ้าหน้าที่ / บุคลากร ของรัฐ  

□ 5) สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค □ 6) เว็บไซต์ / โทรทัศน์ / วิทยุ  
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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□ 7) แหล่งอ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 

38.2 การเรยีนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของท่าน คืออะไร.............................................................. 

39. ทา่นเคยได้ยนิค่าว่า การสร้างเสริมพลังอ านาจ หรือ การเสริมพลังอ านาจ หรือไม่ ได้ยนิจากใคร ใน

มุมมองของท่านคืออะไร  

□ 1) ไม่เคยได้ยิน      □ 2) เคยได้ยนิ (ตอบค าถาม 39.1-39.2) 

39.1 ทา่นเคยได้ยนิจากแหล่งข้อมูลใด (ตอบได้หลายข้อ) 

□ 1) เพื่อนนักศึกษา   □ 2) อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยชวีิต 

□ 3) วิทยากร / ปราชญ์ชุมชม  □ 4) เจ้าหน้าที่ / บุคลากร ของรัฐ  

□ 5) สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค □ 6) เว็บไซต์ / โทรทัศน์ / วิทยุ  

□ 7) แหล่งอ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

39.2 การสร้างเสรมิพลังอ่านาจ ในมุมมองของท่าน คืออะไร................................................................. 

40. ทา่นได้เรียนรูเ้กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วหรือยัง  ในมุมมองของท่านคืออะไร  

□ 1) ยังไม่ได้เรียนรู ้เพราะ ............................................................................................................... 

□ 2) ได้เรยีนรู้แล้ว (ตอบค าถาม 40.1)  

40.1 เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของทา่น คืออะไร................................................................................ 

41. จุดเน้นของการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยชวีิตคืออะไร ในมุมมองของท่าน........................................ 

42. การเรยีนรูด้้วย 4 แผน คือ แผนชีวติ แผนการงาน/อาชีพ แผนสุขภาพ และแผนรายได้/เศรษฐกิจ 

ในมุมมองของทา่น คิดว่าเป็นประโยชนห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด อย่างไร 

□ 1) ไม่เป็นประโยชน์   

□ 2) เป็นประโยชน ์มาก  

□ 3) เป็นประโยชน ์พอสมควร/ปานกลาง   

□ 4) เป็นประโยชน ์น้อย  

เพราะ 

43. เนือ้หาสาระหรือกจิกรรมในวิชา หรือกลุ่มวิชา ที่ท่านประทับใจที่สุด คืออะไร เพราะเหตุใด (กรุณา

เรียงล่าดับความส่าคัญ) 

อันดับ กจิกรรม  / วิชา/ กลุ่มวิชา ที่ท่านประทับใจมากที่สุด เหตุผล 

1    

2   

3   

44. ทา่นทราบหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยชวีิตคาดหวังให้ท่านเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ท่านอาศัย

อยู่  และเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร 
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□ 1) ไม่ทราบ 

□ 2) ทราบ และเห็นด้วย  

□ 3) ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย  

เพราะ                    

 

45. ปัญหา-อุปสรรคส่าคัญในการศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชวีิตในมุมมองของท่านคือ (ตอบได้หลายข้อ) 

ปัญหา-อุปสรรค เพราะ 

□ 1) ไม่มปีัญหาอุปสรรค  

□ 2) ตัวท่านเอง/ตนเอง   

□ 3) คนในครอบครัว   

□ 4) รายได้/รายจ่ายในครอบครัว   

□ 5) ระยะทาง/การเดินทาง   

□ 6) วิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชวีิต  

□ 7) อ่ืนๆ ระบุ.....................................................  

46. ความรู้สึกของท่านต่อการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต  รู้สึกว่า คุม้ค่าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

□ 1) ไม่คุ้มคา่          

□ 2) คุม้ค่า  

เพราะ 

 

47. ทา่นคดิว่า เหตุผลที่ส่าคัญที่สุด ที่ท่าให้ท่านสามารถศึกษาจนส่าเร็จและได้รับปรญิญาตามที่มุ่งหวัง คือ

อะไร ..................................................................................................................................................... 
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ส่วนที่ 3: การประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวติ

มากน้อยเพียงใด  

โปรดท่าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  

ข้อ ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

หลักสูตร เนื้อหารายวชิา โครงสร้างการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 

     

1  รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวิชาน่าสนใจ ตรงกับความ
ต้องการของทา่นหรือผู้เรียน 

     

2  หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรยีนสนับสนุนใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

     

3  กจิกรรมการเรียนรูท้ี่จัดขึ้น มปีระโยชน ์ตรงตาม
ประสบการณ์และความสนใจของผู้เรยีนและชุมชน 

     

4  ระยะเวลาการเรยีนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม      

5  ระยะเวลาของแต่ละรายวิชา/แต่ละคาบมีความเหมาะสม      

6  คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม      

7  เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการเรยีนรูต้ลอดชีวิต      

8  ท่าให้ผู้เรยีนรูเ้ทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และปรับตัว
ได้เหมาะสม ทันยุค ทันสมัย 

     

ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบยีนเรียน      

9 9 สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ       

10  ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่วยในการอ่านวยความสะดวก      

11  มีคูมื่อประกอบ ครบทุกรายละเอียด อ่านเข้าใจง่าย      

12  มีเจ้าหน้าท่ีคอยชว่ยเหลือ แนะน่าอยา่งดี      

พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน      

13  ศูนยก์ารเรียนรู้อยู่ใกลบ้้าน เดินทางสะดวก      

14  มีบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีสรา้งสรรค์      

15  เป็นแหล่งภูมิปัญญา แหล่งคน้ควา้หาความรูท้ี่มีคุณภาพ
ระดับใชก้ารได้ดี  
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16  มีปราชญห์รือผู้รูใ้นชุมชน/ศูนย์เรยีนรู ้ที่สามารถให้ท้ังสติ
และปัญญาที่ชัดเจน เป็นประโยชน ์มีคุณคา่มาก 

     

17  มีชุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปิดกว้างให้ชุมชนและผู้สนใจ
ทุกคนเข้ามารว่มเรียนรู้ 

     

กระบวนการเรียนรู้      

18  ส่งเสริมการคดิคน้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับชีวติ
จรงิของผู้เรยีนแต่ละคน 

     

19  เน้นบทบาทผู้เรียน เปิดโอกาส/ผูเ้รยีนมีส่วนรว่มในการแสดง
ความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ 

     

20  วิธีการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ไม่น่าเบ่ือ      

21  ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน       

22  ส่งเสริมการท่างานรว่มกับผู้อ่ืน      

23  มีการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับความเป็นจริง      

24  มีการน่าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรยีนมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

     

25  มีการทบทวนหลังการปฏิบัตขิองแต่ละกจิกรรมการเรยีนรู ้
(After action review - AAR)  

     

อาจารย์ผู้สอน ประจ า / พิเศษ       

26  มีความตรงต่อเวลา       

27  เข้าสอนสม่่าเสมอ      

28  มีความตั้งใจสอน เตรยีมการสอนเป็นอย่างดี      

29  เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถในองค์ความรู้ที่สอน      

30  มีประสบการณ์ในเร่ืองที่สอนเป็นอย่างดี      

31  เข้าใจบริบทชวีิตของผู้เรยีนและชุมชน      

32  สามารถถ่ายทอดได้ดี และกระตุน้ให้ผู้เรยีนคิด วิเคราะห์ 
อย่างมีเหตุมีผล และอ่ืนๆ 

     

33  มีจติวิทยาในการให้ความรู้      

34  เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง/เคารพความคิดเห็นของผู้เรียน      

อาจารย์พี่เลี้ยง  
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35  เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมในพื้นที่เรียนรู ้เชน่ เป็นสมาชิกที่
เข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชน/ศูนย์ 

     

36  มีประสบการณ์ขับเคล่ือนชุมชน สามารถน่าการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นได้  

     

37  เป็นผู้ที่รู้บริบทของพื้นท่ี รู้จักคน ภูมิประเทศ สังคม 
วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถ
สนับสนุนข้อมูลของพืน้ที่เรียนรู้   

     

38  เป็นผู้มีบารมี น่าเช่ือถือ ศรัทธาและไว้วางใจของชุมชน      

39  มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการท่าแผนแม่บทชุมชน 
และการพัฒนาโครงงานชุมชนด้านต่างๆ โดยกระบวนการมี
ส่วนรว่มของชุมชน  

     

40  สามารถใช้เคร่ืองมือทางการศึกษาหลากหลายแบบ เพื่อ
สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

     

41  ชว่ยนักศึกษาประสานงานและคัดเลือกพ้ืนที่เรียนรู ้รวมถงึ
ชว่ยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชนและผู้แทนหน่วยงานใน
พื้นที่เข้ารว่มเรียนรู้ 

     

42  ท่าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงวัตถุประสงค์และเปา้หมาย
หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นของการเรียนรู้ในแตล่ะ
ภาคการศกึษา  

     

43  สามารถบูรณาการวิชาต่างๆในภาคการศกึษานั้นกับการ
พัฒนาชุมชน มีแผนและรายละเอียดของกิจกรรมก่อนน่า
นักศกึษาเข้าชุมชน  

     

44  จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้นักศึกษา แกนน่าชุมชน และ
ผู้แทนหน่วยงานมาร่วมทบทวนสถานการณข์องชุมชนใน
ประเด็นต่างๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนที่จะ
ใชเ้ป็นสาระของการเรียนรู ้วางแผน จัดท่าโครงงานชุมชน 
และก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับชุมชน  

     

45  จัดกระบวนการเรียนรูใ้นชุมชนที่ครบถ้วน โดยครอบคลุม
ทุกสว่นของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – 
ปรับปรุง 
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46  รอบรูท้ัง้ศาสตร์สากลและภูมิปัญญา สามารถให้การ
แนะน่า และชว่ยให้นักศกึษาและชุมชนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้เหมาะสม 

     

47  แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชกิทมีรว่มกับนักศึกษา ใน
ฐานะผูน้่าทีม และคอ่ยๆ ถอยไปเป็นผู้สนับสนุนให้นักศกึษา
ได้น่าหรือด่าเนินการตามความเหมาะสม    

     

48  มีความเอาใจใส่และความจริงใจต่อชุมชนและนักศกึษา มี
เวลาให้กับชุมชน และเต็มใจกับพันธะผูกพันระยะยาว เพื่อ
จัดการเรียนรูใ้นชุมชน  

     

49  แสดงออกถงึความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสรา้งแรงบันดาล
ใจให้แก่นักศึกษาและชุมชน      

     

50  มีความทุ่มเท จรงิจัง และมุ่งมั่นให้เกิดผล “ชุมชนเรยีนรู ้
ชุมชนเข้มแข็ง” 

     

51  มีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์สร้างความ
เข้าใจกับนักศกึษาและชุมชน สามารถถ่ายทอดหลักการ 
ความรู้ วิธีการได้ดี ไมท่่าให้นักศึกษาและชุมชนสับสนหรือ
เกิดความขัดแย้ง  

     

52  เฝ้าระวังและติดตามผลการพัฒนานักศึกษา แกนน่าชุมชน 
และผลการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะน่าแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

     

53  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้เรยีนรู้
การบริหารโครงงาน การหาทุนหรือทรัพยากร การสรา้ง
ทมีงาน การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหาอุปสรรคด้วยมาตรการ
ทางวิชาการและมาตรการทางสังคม การสร้างเครือข่าย 
การก่ากับและประเมินผล   

     

54  รว่มสรุปบทเรยีน จัดการความรู้ และให้ความชว่ยเหลือใน
การท่ารายงานของนักศึกษา และการสะทอ้นข้อมูล ความรู้
และผลการพัฒนากลับสู่ชุมชน 

     

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอื บรรยากาศในการเรียนรู้ 

55  ประยุกตใ์ชส้ิ่งที่มีในทอ้งถิ่นได้อย่างเหมาะสม      
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56  มีอุปกรณเ์คร่ืองมือ ส่าหรับปฏิบัตจิรงิ เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

     

57  มีส่ือการเรยีนการสอนที่ดี มคีุณภาพ ท่าให้เข้าใจง่าย การ
เรียนรูไ้ม่สะดุด  

     

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

58  สามารถขวนขวายหาความรู้ที่ส่าคัญเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ตลอดเวลา 

     

59  สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีที่เรียนสู่การปฏิบัตไิด้จรงิ      

60  คดิริเร่ิม วางแผน ลงมือปฏบิัตใินสิ่งที่ส่าคัญ ไม่รอเวลา      

61  มีความสามารถในการคดิค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่าให้
มีรายได้เพิ่มขึน้ 

     

62  รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น/ใจกวา้งขึ้น      

63  คดินอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธีคิด/วิธมีองสิ่งรอบตัว      

64  แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ/ีมีความสุขุมรอบคอบมากขึน้      

65  มีอาชีพที่มันคง สุจรติ มีความภูมิใจ      

66  สามารถลดรายจ่ายลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น      

67  สามารถพัฒนา/ต่อยอดธุรกจิหรืออาชพีของตัวเองได้อย่าง
รอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน 

     

68  ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้      

69  ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้      

70  มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้      

71  มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์และ
สามารถใชสื้่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

72  มีจติอาสา ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึน้      

73  แสดงออกถงึภาวะผู้น่าด้านการจัดการชุมชน สามารถ
ประสานงานและสรา้งความสัมพันธก์ับบุคคลและหน่วยงาน
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้ดี 

     

74  มีส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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75  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยูร่ว่มกันของคนใน
ชุมชนมากขึ้น 

     

76  ตัวผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

     

77  ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม ตัง้แต่ก่าลังศึกษา 

     

78  ผู้เรยีนและครอบครัวสามารถด่ารงชีวติอยู่ในชุมชนได้ด้วย
การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและอยูไ่ด้อยา่งมีศักดิ์ศรี 

     

79  มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการชวีิต

ตนเอง ครอบครัวดีขึน้ทุกด้าน 

     

80  มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการ

ชุมชนดีขึน้ทุกด้าน 

     

ความพึงพอใจในภาพรวม 

81  ความพึงพอใจต่อมหาวทิยาลัยชีวิตและการจัด

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง ในภาพรวม 

     

 

ส่วนที่ 4 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษา 

4.1 ทา่นได้ท่าโครงการอะไรบ้างที่เป็นความร่วมมือกับชุมชน และ/หรือเป็นประโยชนต์่อชุมชน รวมโครงการที่

ท่าไปแล้ว ก่าลังท่าอยู่ หรือว่าวางแผนจะท่าในอนาคต (ระบุไม่เกนิ 3 ข้อ) 

ชื่อโครงการ เดือน / ปี ที่ท า ร่วมกับ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.    

2.    

3.    
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

4.2 มีการน่าความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชวีิตไปใช้ในการปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลง/พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในด้านใดบา้ง อย่างไร  

การเปลี่ยนแปลง ระบุ (ไม่เกิน 3 ข้อที่ส าคัญ) 

ตนเอง 1.  

2.  

3.  

ครอบครัว 1.  

2.  

3.  

ชุมชน / สิ่งแวดล้อม 1.  

2.  

3.  

4.3 ท่านมีบทบาทในการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไข อย่างไร 

1) ไม่ม ีเพราะ .................................................................................................................................... 

2) มี (กรุณาระบุ) 

 บทบาทในเร่ือง................................................................................................................................ 

 ปัญหา / อุปสรรคที่พบ.................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................. 

4.4 มีการน่าความรู ้ประสบการณ์ ที่ได้รับไปต่อยอดองค์ความรูเ้ดิม หรือไม่ อย่างไรบา้ง  (ระบไุม่เกิน 2 ข้อ

ที่ส าคัญที่สุด) 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

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

4.5 มกีารน่าความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้อ่ืน หรือไม่ อย่างไรบา้ง (ระบุไม่เกิน 2 ข้อที่

ส าคัญที่สุด) 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

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

4.6 ทา่นได้แนะน่าให้ผู้อ่ืนเข้ามาเรยีนที่มหาวิทยาลัยชีวติหรือไม่ ก่ีคน มีใครบ้าง  

□ 1) ไม่ได้แนะน่า เพราะ.................................................................................................................... 

□ 2) แนะน่า (ตอบค าถามข้อ 4.6.1-4.6.2) 

4.6.1 จ่านวนคนที่ท่านได้แนะน่าให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยชวีิต..............................................คน 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

4.6.2 กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล สูงสุด 3 คน  

  คนที่ 1.........................................คนที่ 2.........................................คนที่ 3......................................... 

4.7 ท่านได้ท่าในสิ่งที่เสริมสรา้งช่ือเสียงหรือเป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยชวีิตหรือไม่ อย่างไร 

□ 1) ยังไม่ได้ท่า เพราะ....................................................................................................................... 

□ 2) ได้ท่าแล้ว กรุณาระบุรายละเอียด     

ช่ือเสียงในเร่ือง 1) ........................................................................................................................... 

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

ส่วนที่ 5 จุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพ/ข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัยชีวิต : กรุณาสะท้อนตามความจริง  

เพื่อให้มหาวทิยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม 

5.1 จุดเด่น / จุดแข็ง / ศักยภาพของศูนย์การเรยีนรู/้มหาวิทยาลัยชวีิตที่ส่าคัญที่สุด 3 ล่าดับในมุมมองของ

ท่าน 

1)………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………… 

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

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

5.2 จุดอ่อน/ข้อจ่ากัด/สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/พัฒนา 

1)………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………… 

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

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

5.3 ในอนาคต ท่านมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชนยังคงอยู่ตอ่ไปในพื้นที่อย่างไร 

1)………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………… 

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

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

 

 



 

ด ำเนินกำรโดย 
โครงกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
และผลท่ีเกิดขึ้นในบริบทของสถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน 
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
สนับสนุนโดย 
สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.),  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 
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