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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ค าน า 

รายงานการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นผลผลิตหนึ่งใน 6 เรื่อง ที่เกิดข้ึนจากการด่าเนินงานของ 

“โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดข้ึนในบริบทของ

สถาบันการเรียนรู้ เ พ่ือปวงชน” โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) และ 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และการสนับสนุนข้อมูลและกระบวนการท่างานวิจัยจากสถาบันการเรียนรู้

เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือท่ีรู้จักกันในนาม “มหาวิทยาลัยชีวิต”  

รายงานการวิจัยเล่มนี้มีเนื้อหาสาระส่าคัญอันได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียนหรือ

นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยชีวิต และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษา

ทางเลือกตามรูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต  ผลการวิจัยเผยให้เห็นคุณลักษณะของผู้เรียน

มหาวิทยาลัยชีวิตที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังของมหาวิทยาลัย 

และความพึงพอใจที่ผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันได้รับจากการที่ความต้องการต่าง ๆ ของตน 

ได้รับการตอบสนองจากกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ได้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทุกประการแล้ว แต่ถ้าหากคณะผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักต่อการ

ด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยชีวิตไม่ได้น่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากรายงานเล่มนี้ ไปพิจารณา

ร่วมกับข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ในรายงานการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT) ก็อาจจะท่าให้การพัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนเป็นไปในระดับค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้า

สามารถน่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ เช่ือว่าจะช่วยท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใน

สถาบัน ฯ อย่างก้าวกระโดดหรือสามารถปรับโฉมหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้ทันยุคสมัยที่

บริบทแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงสูงและรวดเร็วมาก 

ความร่วมมือ การต้อนรับ และความเต็มใจย่ิงที่คณะผู้ วิจัยได้รับจากคณะบริหาร

ส่วนกลาง อาจารย์และอดีตอาจารย์ทุกศูนย์ฯเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน บัณฑิต ผู้เรียน สมาชิกใน

ครอบครัวผู้เรียน ผู้น่าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนาม แสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้คุณค่ากับการวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ใน

ระดับสูง นอกจากการปฏิบัติงานด้านการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทั้งหมดแล้ว 

คณะผู้วิจัยยังประสงค์ที่จะเห็นการน่าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเต็มที่ เพ่ือน่าไปสู่การ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ยกระดับองค์กร รวมถึงระบบและกลไกต่าง ๆ และองคาพยพที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดกับการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

คณะผู้วิจัยหวังเพียงว่า รายงานการวิจัยหรือข้อค้นพบต่าง ๆ ในผลงานเล่มนี้ จะเป็นเทียน

ที่ช่วยจุดประกายไปสู่การเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยชีวิตให้เป็น มหาวิทยาลัยทางเลือกท่ีมี

ความคุ้มค่ามากท่ีสุดส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถด่ารงสถานภาพการ

เป็น “โอกาสและความหวัง” และ “แสงเทียนส่องทาง” ในเส้นทางการจัดการศึกษา

ทางเลือกเพื่อปวงชนของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไปตราบนานเท่านาน 

 

 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกายน 2561  
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันต่อการจัด

การศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิต ส่าเร็จลงด้วยดีทุกประการด้วยความร่วมมือจาก

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งในส่วนกลางและศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ

ปวงชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่คณะวิจัย ฯ ได้มีโอกาสเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม

ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561  

คณะวิจัยติดตามและประเมินผล จึงเรียนมาเพ่ือขอขอบคุณเป็นอย่างสูงผู้ให้ความร่วมมือ

ทุกท่าน นับตั้งแต่ผู้บรหิาร คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนที่สถาบันการ

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ในส่วนกลาง ที่ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และผู้บริหารสอง

ท่าน คือ ดร. สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้กรุณาตรวจทานแบบสอบถามที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านในส่วนภูมิภาค ที่ไม่สามารถเอ่ยนาม

ได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณาอ่านวยความสะดวกในด้านสถานที่ การติดต่อประสานงานกับ

ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์ การแจกจ่ายและรวบรวมแบบสอบถามให้กับผู้เรียน

เกือบครบทุกท่านในแต่ละพื้นที่ และขอขอบคุณนักศึกษาหรือผู้เรียนที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์และ

ท่าแบบสอบถามด้วยความใส่ใจยิ่ง 

คณะวิจัย ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึง

พอใจของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร สรพ. คณาจารย์ผู้

จัดกระบวนการเรียนรู้และบุคลากรฝ่ายสนับสนนุทุกท่านในการทบทวนวิถีการจัดการศึกษาด้วย 

“รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ว่าประสบผลส่าเร็จตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

อย่างไร ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใดเพ่ือท่าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนหรือสูงสุดเท่าที่จะ

สามารถด่าเนินการได้ และเพ่ือช่วยกันท่าให้ระบบการบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนต่าง ๆ 

สามารถหนุนเสริมระบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาทางเลือกได้จริง ตลอดจนถึง

เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับความคาดหวังของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่

ต้องการน่าปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ในการด่ารงชีวิตประจ่าวันอย่างมี
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คุณค่าและศักด์ิศรี รวมถึงการมีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ เกิดการเรียนรู้และมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน สมกับปณิธานและคุณค่าหลักของ

สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิตได้ต่อไป   

 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกายน 2561    
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บทสรปุผ ูบ้ริหาร 

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิตนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์

วิจัยครั้งนี้ คือ หนึ่ง  เ พ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้ เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต การใช้ความรู้

ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง และผลท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อตนเอง และชุมชน สอง เพ่ือประเมินความ

พึงพอใจของผู้เรียนต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และสาม เพ่ือศึกษาการให้

ความส่าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ

สร้างเสริมพลังอ่านาจในฐานะที่เป็นผู้เรียนเพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเอง ผลที่ได้รับจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถน่าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน รวมถึงได้ทิศทางในการส่งเสริมการใช้แนวคิดและทฤษฎีหลัก ทีเ่ป็นแกนส่าคัญใน

การจัดการศึกษาภายใต้ “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากย่ิงข้ึน ผล

การศึกษาวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนทั้งหมด 606 คน เป็นชายมากกว่าหญิง ร้อยละ 54 และร้อย

ละ 46 ตามล่าดับ อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 72 ปี อายุต่่าสุด 18 ปี เมื่อจ่าแนกตาม

กลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส (ร้อยละ 59) อาชีพหลัก ร้อยละ 29 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 23 คือ 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นไปอยู่จังหวัดอ่ืนก่อนมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยชีวิต ร้อยละ 60 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่เคยย้ายถิ่น 

ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว (ร้อยละ 55) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน 

ผู้ตอบราว 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 23 มีรายได้ต่่ากว่า 10,000 

บาท ผู้เรียนประมาณร้อยละ 90 ยังคงท่าบัญชีครัวเรือน หรือ ท่าเป็นประจ่า ส่วนเรื่องความ

พอเพียงของรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบร้อยละ 50 ระบุว่า มีเพียงพอและเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่มีรายได้

ไม่เพียงพอและไม่มีเหลือเก็บ มีไม่ถึงร้อยละ 10 ส่วนหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 62 ระบุว่ามีหนี้สิน ซ่ึง

ส่วนใหญ่ระบุว่า มีหนี้สินต่่ากว่า 50,000 บาท ซ่ึงเป็นหนี้ที่เกิดจากการซ้ือส่ิงอ่านวยความ

สะดวก เช่น รถยนต์/จักรยานยนต์ หรือเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ส่าหรับความสามารถในการ
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ช่าระหนี้สินคืน ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 ระบุว่า สามารถช่าระหนี้คืนได้ตามก่าหนดเวลา ส่วน

ที่ดินที่ถือเป็นทรัพย์สินที่ส่าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่หรือผู้ตอบมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) มีที่ดิน

ส่าหรับปลูกบ้าน/สร้างที่อยู่อาศัยต่่ากว่า 10 ไร่ และมีที่ดินเพ่ือท่าการเกษตรหรือประกอบอาชีพ

ต่่ากว่า 10 ไร่ เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 33)  

ในเรื่องของการมีบทบาทในภาคชุมชน ประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54 มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 21 ไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชน หรือในระดับอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนใน

ชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 69 ระบุว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคลใน

ชุมชนเป็นอย่างดี ส่าหรับในเรื่องความรู้เกี่ยวกับชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มากกว่า

ครึ่ง (ร้อยละ 55) ตอบว่ามีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี 

ส่าหรับข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับการศึกษาก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือ

ประมาณร้อยละ 60 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากการศึกษานอกระบบ ในเรื่องของ

วิธีการเดินทางมาเรียน ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 73 เดินทางมาเรียนโดยใช้รถยนต์ หรือ

จักรยานยนต์ส่วนตัว ส่วนค่าเล่าเรียน ผู้ตอบร้อยละ 86 ใช้เงินของตัวเอง ในขณะที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 6 ใช้เงินของบิดามารดา ในขณะที่ส่วนน้อยท่ีระบุว่ากู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ทั้ง

ในและนอกระบบ เมื่อพิจารณาในเรื่องปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น ล่าช้า หรือเงินไม่พอจ่าย 

พบว่า ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ระบุว่า ยังมีปัญหาการค้างจ่ายค่าเทอม ในขณะที่ร้อยละ 71 ตอบว่า 

ไม่เคยมีปัญหา  

ส่าหรับการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือคิด

เป็นร้อยละ 62 ส่วนผู้ที่ได้รับการชักชวนจากผู้อ่ืนมีอยู่ร้อยละ 32 ส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ได้รับมาจากนักศึกษาหรือศิษย์เก่า รองลงมาจากบุคคลที่รู้จัก หรือ

ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 47 และ 44 ตามล่าดับ) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของ

ครอบครัวต่อการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90 ตอบว่า ได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างดี 

เมื่อถามถึงเหตุผลหลักที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ซ่ึงมีให้เลือก 3 เหตุผล คือ 1) ความ

ต้องการใบปริญญาบัตร 2) ความต้องการการยอมรับทางสังคม และ 3) ความต้องการความ

ภาคภูมิใจ ให้ระบุว่าเหตุผลใดส่าคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 78 ให้เหตุผลในเรื่องความ
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ภาคภูมิใจมากที่สุด รองลงมาในเรื่องความต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 65) และสุดท้ายใน

เรื่องความต้องการการยอมรับทางสังคม (ร้อยละ 57) ส่วนเหตุผลส่วนตัวอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

สามเหตุผลข้างต้น ผู้ตอบระบุว่า ที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตเพราะต้องการเปล่ียนแปลง

ตนเอง (ร้อยละ 87) 

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต โดยเฉพาะแนวคิดปรัชญาหรือคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 81 

ระบุว่ารับรู้หรือรับทราบเป็นอย่างดี ส่าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ผู้ตอบ

ร้อยละ 82 ตอบว่าเคยได้ยินหรือรู้จัก ส่าหรับแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ มีผู้ตอบร้อยละ 

62 ที่เคยได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว  และในเรื่องการเรียนรู้หรือการปฏิบัติ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏว่าผู้ตอบร้อยละ 96 ระบุว่าได้เรียนรู้แล้ว  

ส่าหรับประโยชน์ของการจัดท่าแผน 4 แผน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 

80 เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ในขณะที่ วิชา/กลุ่มวิชาที่จัดสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ผู้ตอบระบุว่า ประทับใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ วิชาการรู้จักตนเองและ

การเปล่ียนแปลงตน (ร้อยละ 70) อันดับที่สอง คือวิชาการพัฒนาชีวิต (ร้อยละ 55) และอันดับที่

สาม คือวิชากฎหมายในชีวิตประจ่าวัน (ร้อยละ 41) ในเรื่องของการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนหรือ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตจะต้องเป็นผู้น่าชุมชนนั้น ผู้เรียนร้อยละ 78 รับทราบและเห็นด้วย มี 1 

ใน 10 คน เท่านั้น ที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีบทบาทมากข้ึนในการเป็นผู้น่าชุมชนหรือ

กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 

ส่าหรับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้ ผู้ตอบร้อยละ 37 ระบุว่าไม่มีปัญหาอุปสรรค

ใด ๆ ส่าหรับผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46 ระบุว่ามีปัญหารายได้/

รายจ่ายในครอบครัว ส่าหรับความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตมา

ระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ผู้ตอบร้อยละ 97 กล่าวว่า คุ้มค่า และผู้ตอบร้อยละ 97 เช่นเดียวกันที่

ระบุว่า มีความมั่นใจที่จะส่าเร็จการศึกษาแน่นอน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตในเรื่องของ

หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระบบการเข้าเรียน การ

ลงทะเบียน พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนอาจารย์

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และที่ส่าคัญที่สุดในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง 
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พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมานี้ ผู้เรียนระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุก

หัวข้อ ส่าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจากการประเมินครั้งนี้คือ ความพึงพอใจใน

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีสอน ส่วนความพึงพอใจที่

น้อยท่ีสุดคือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่พบว่ายังไม่เหมาะสม หรือสูงไป    

สรุปประเด็นส่าคัญและข้อเสนอแนะ 

1) ผู้เรียนจ่านวนหนึ่ง ถึงแม้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ หรือรู้น้อยจนถึงปานกลาง เกี่ยวกับ

ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ผู้ที่ยังไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชนหรือภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ที่ไม่

ทราบว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีบทบาท หรือเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงในชุมชน โดยเฉพาะ

ภายหลังส่าเร็จการศึกษา นั่นหมายถึงว่า ยังไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในตัวผู้เรียนและชุมชน 

สมดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยชีวิต ควรให้ส่าคัญในเรื่องการเพ่ิมความเข้มข้นในการส่ือสาร 

การปลูกฝัง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้การสร้างประสบการณ์ การเสริมทฤษฎีการส่ือสาร

เพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการเพ่ิมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น่าแห่งการเปล่ียนแปลงด้วย

วิธีการและเทคนิควิธีต่าง ๆ   

2) ผู้เรียนจ่านวนหนึ่ง ไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต สะท้อน

ให้เห็นข้ออ่อนเกี่ยวกับการสื่อสาร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงตนเองของ

บางศูนย์การเรียนรู้ ดังนั้น ควรให้ความส่าคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และควรมีการตรวจสอบ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้ามาใหม่ด้วย            

3) สองแนวคิดส่าคัญส่าหรับการศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แนวคิดและทฤษฎี

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง และแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ่านาจ ที่พบว่า ผู้เรียน

จ่านวนมากยังไม่เคยได้ยิน ควรให้ความส่าคัญกับเรื่องนี้ให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีทิศทาง และสามารถน่ามาใช้ในการก่าหนดตัวช้ีวัด

การเปล่ียนแปลง เพ่ือจัดท่าระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกัน 

4) ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและฐานะที่ค่อนข้างขัดสน บางคน

ไม่มีที่ดินท่ากิน หรือมีทรัพยากรที่จ่ากัด แต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเพ่ือต้องการความ

ภาคภูมิใจ ปริญญาบัตร หรือต้องการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองในด้านต่าง ๆ 

ส่ิงที่ต้องส่งเสริม ประการแรกคือ ควรจะต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการมี
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รายได้เพ่ิมข้ึนในระหว่างเรียน ควรส่งเสริมศักยภาพความสามารถในการแสวงหาช่องทางต่อ

ยอดจากส่ิงที่เคยท่า ส่ิงที่มีอยู่ในครอบครัว หรือในท้องถิ่นของตน สนับสนุนหรือส่งเสริมให้น่า

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่า เพ่ือให้

เกิดรายได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือหาข้อมูลหรือการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ เมื่อผู้เรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองหรือมีชีวิตที่ดีข้ึนแล้ว ควรส่งเสริมการท่ากิจการต่าง ๆ ในชุมชน

ร่วมกับชุมชน หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน  

5) ผู้เรียนกลุ่มที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือ มีหน้าที่การงาน /กิจการ/รายได้ที่มั่นคงแล้ว ควร

เน้นการจัดท่าแผนด้านการดูแลสุขภาพ และมีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ค่านึงถึง

การท่างาน การพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตทีส่มดุลสอดคล้องกัน และสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือ

ท่าประโยชน์ให้กับชุมชน หรือส่งเสริมให้ริเริ่มกลุ่มหรือโครงงานที่สามารถท่าประโยชนเ์พ่ือสังคม

ส่วนรวม  

6) การประชาสัมพันธ์แบบ “ปากต่อปาก” ถือเป็นแหล่งข้อมูลหรือการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ดังนั้น ผู้ส่ือสาร ไม่ว่าจะ

เป็น ผู้เรียน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ควรค่านึงถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

รวมทั้งควรมีชุดข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารที่ลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน เช่น แนวคิดการ

จัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตนเอง 

ตัวอย่างการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนเชิงประจักษ์ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ความสามารถในการเป็นผู้น่า

ชุมชน การศึกษาดูงานในพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดท่าแผน 4 แผน การท่าโครงงานที่

สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือการท่าประโยชน์ต่อสังคมได้  

7)  อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัจจัยที่ส่าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย

ชีวิต ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับส่ิงที่สอน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต และกระบวนการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยชีวิตควรด่าเนินไปตลอดเวลา รวมถึงการประเมินศักยภาพและการสร้างเสริมพลัง

เชิงบวก เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งใน

เรื่องการน่าความรู้ใหม่ๆ มาใช้สอน การใช้เทคนิคแปลกใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความ

มุ่งมั่นในการท่าผลงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์
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วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในประเด็นทางวิชาการและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาใน “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต”  
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แผนภาพที ่2-16  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 16 

แผนภาพที ่2-17  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับชุมชน 17 

แผนภาพที ่2-18  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับการศกึษาก่อนเข้ามาเรียน 18 

แผนภาพที ่2-19  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามวิธีการเดินทางมาเรียน 18 

แผนภาพที ่2-20  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งเงินค่าเล่าเรียน 19 

แผนภาพที ่2-21  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามปัญหาการจา่ยค่าเล่าเรยีน 19 

แผนภาพที ่2-22  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการตัดสินใจเข้ามาศึกษา 20 

 



ฑ | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

สารบญัแผนภาพ (ต่อ) 

หน้า 

แผนภาพที ่2-23  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชวีิต 20 

แผนภาพที ่2-24  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้า ม.ชวีิต 21 

แผนภาพที ่2-25  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลส่วนตัวที่ตัดสินใจเข้าเรียน 22 

แผนภาพที ่2-26  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 22 

แผนภาพที ่2-27  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการทราบปรัชญา  

แนวคิดของมหาวิทยาลัยชวีิต 23 

แผนภาพที ่2-28  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามจ่าแนกตามการเคยได้ยนิ  

เร่ืองการเรยีนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 25 

แผนภาพที ่2-29  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเคยได้ยนิแนวคิด 

การสรา้งเสริมพลังอ่านาจ 26 

แผนภาพที ่2-30  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเรียนรูเ้กี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียง 28 

แผนภาพที ่2-31  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามประโยชนข์องการท่าแผน 4 แผน 30 

แผนภาพที ่2-32  รอ้ยละผูต้อบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการถูกคาดหวังความเป็นผู้น่า 31 

แผนภาพที ่2-33  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามปัญหาอุปสรรคส่าคัญ 32 

แผนภาพที ่2-34  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความรูส้ึกคุ้มคา่ต่อการเรียน 32 

แผนภาพที ่2-35  รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความมั่นใจต่อการศึกษาจนส่าเร็จ 33 

แผนภาพที ่3-1  สรุปคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาพรวม  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน 36 

แผนภาพที ่3-2  คะแนนความพึงพอใจด้านหลักสูตร เนือ้หา รายวิชา และโครงสร้าง 

การจัดกระบวนการเรยีนรู้ 37 

แผนภาพที ่3-3  คะแนนความพึงพอใจด้านระบบการเข้าเรียนและการลงทะเบียน 38 

แผนภาพที ่3-4  คะแนนความพึงพอใจด้านพ้ืนที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 39 

แผนภาพที ่3-5  คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนรู้ 40 



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน | ฒ 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

สารบญัแผนภาพ (ต่อ) 

หน้า 

แผนภาพที ่3-6  คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (ประจ่า/พิเศษ) 41 

แผนภาพที ่3-7  คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์พี่เลี้ยง 42 

แผนภาพที ่3-8  คะแนนความพึงพอใจด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  

บรรยากาศในการเรียนรู้ 44 

แผนภาพที ่3-9  คะแนนความพึงพอใจด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 45 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

สารบญัตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 2–1  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามวชิา/กลุ่มวิชา/กิจกรรมที่ชอบ 30 

 



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน | 1 

 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

บทท่ี 1 

บทน า 

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิท

ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ที่เป็นความตกลงระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน และ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส่าคัญประการหนึ่งคือ 

เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไก และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิตในด้านคุณภาพ และ/หรือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ

การบริหารจัดการ และระบบการเรียนการสอนจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้ง

อาจารย์ผู้สอนหรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ส่าเร็จการศึกษา และผู้เรียนในปัจจุบัน ในรายงาน

นี้  เป็นการน่าเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการจัดการศึกษาโดย

มหาวิทยาลัยชีวิตว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัด

การศึกษา คือ หนึ่ง หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอง ระบบ

การเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน สาม พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ ศึกษาดูงาน ส่ี 

กระบวนการเรียนรู้ ห้า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หก อาจารย์พ่ีเล้ียง เจ็ด ส่ือวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้ และสุดท้ายในเรื่องของการเปล่ียนแปลงตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ข้อค้นพบเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านที่มีคะแนนต่่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลคะแนนโดยรวม จะน่ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในด้านนั้น ๆ ให้ดี

ย่ิงข้ึน ส่วนผลคะแนนความพึงพอใจในด้านที่มีคะแนนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนโดยรวม 

สามารถน่ามาใช้เป็นข้อมูลในการส่ือสารกับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต และเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยชีวิตในภาคสาธารณะ  

นอกจากนี้ การวิจัยในครั้งนี้ยังต้องการตอบค่าถามต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ ประการ

แรก คุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นอย่างไร ประการที่สอง ผู้เรียนได้น่าส่ิงที่

ได้เรียนรู้ส่าคัญจากมหาวิทยาลัยชีวิต เช่น แผน 4 แผน การจัดท่าบัญชีครัวเรือน ไปใช้ใน

ชีวิตประจ่าวันหรือไม่ อย่างไร ประการที่สาม ความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้เรียนเป็นอย่างไร 

ผู้เรียนมีบทบาทในชุมชน หรือภาคประชาสังคม หรือไม่ อย่างไร ประการที่ 4 เหตุผลหลักหรือ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แรงจูงใจส่าคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตของผู้เรียนคืออะไร ประการที่ 5 

ความรู้ ความเข้าใจ การให้ความส่าคัญต่อแนวคิดที่ส่าคัญของมหาวิทยาลัยชีวิต เช่น แนวคิด

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ 

มีมากน้อยเพียงใด อย่างไร และประการที่ 6 ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าและมีความพึงพอใจใน

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต มากน้อยเพียงใด 

การวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนขณะก่าลังศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็น

ภาพสะท้อนคุณภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิตได้

อย่างมีนัยส่าคัญ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต การใช้ความรู้ความสามารถ

เพ่ือพัฒนาตนเอง และผลท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อตนเองและชุมชน  

2) เพ่ือวิเคราะห์วิจัยระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน  

3) เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส่าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง  แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ่านาจ ในฐานะที่เป็นผู้เรยีนเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงตนเอง และการได้รับการสร้างเสริมพลังอ่านาจเพ่ือให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

ขอบเขตของการวิจัย 

1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2558, 2559 

และ 2560 จ่านวน 606 คน 

2) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 5 เดือน 

3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่วิเคราะห์หรือประเมิน ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

3.1) หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3.2) ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

3.3) พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน  

3.4) กระบวนการเรียนรู้ 

3.5) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

3.6) อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

3.7) ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ 

3.8) การเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

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 ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา  

5) นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1) ความพึงพอใจของผู้เรียนหาวิทยาลัยชีวิต หมายถึง ระดับของความรู้สึกต่อ

กิจกรรมหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตอบสนองเมื่อเข้ามาอยู่ใน

บริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งนี้อาจข้ึนอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ การรบัรู้ 

ความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน  

5.2) ผลคะแนนความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจมากน้อย ซ่ึงวัดได้จาก

คะแนนการตอบแบบสอบถามในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร

จัดการและระบบการเรียนการสอนในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต โดยคะแนน

ความพึงพอใจ 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนน

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

และน้อยท่ีสุด ตามล่าดับ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือ 

แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

ผู้เรียนปัจจุบันที่เข้าปีการศึกษา 2559-2560 ในทุกศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยมี

ผู้อ่านวยการศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานของศูนย์ เป็นผู้แจกจ่ายแบบสอบถามให้กับ

นักศึกษาของแต่ละศูนย์ และเก็บรวบรวมส่งให้คณะผู้ วิจัยในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หรือผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถส่งกลับคืนได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาพบหรือมาท่า

แบบสอบถามในวันที่คณะผู้วิจัยเข้าไปในพื้นที่ 

2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือใน

การวิจัย ซ่ึงผ่านการตรวจทานจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์

ในการท่างานที่มหาวิทยาลัยชีวิตมาเป็นเวลานาน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก 

เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน ส่วนที่สอง เป็นข้อ

ค่าถามเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนที่สาม เป็นการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และส่วนที่ส่ี คือ ค่าถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยชีวิตบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก่าหนดไว้ได้มาก

ย่ิงขึ้น   

3) การวิเคราะห์ข้อมลู 

ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผล มีดังนี้  

- ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

- ความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ใช้ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ประโยชน์และผลที่ได้รับ 

1) ท่าให้ทราบคุณลักษณะส่าคัญของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต  

2) ท่าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึน 

3) ท่าให้ทราบผลที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนว่าเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้อง

กับความเชื่อและคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยชีวิตหรือไม่ 
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บทท่ี 2 

คณุลกัษณะของผ ูเ้รยีนมหาวิทยาลยัชีวิต 

ในบทนี้น่าเสนอผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ และอ่ืน ๆ และส่วนที่สองคือ ข้อค้นพบเกี่ยวกับการเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ชีวิต ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ ที่ได้ประสบในช่วงระหว่างการศึกษา วิธีการน่าเสนออยู่ในรูปของ

แผนภาพประเภทต่าง ๆ เฉพาะในเรื่องท่ีส่าคัญ ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ โปรดดูในภาคผนวก ข. 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เรียนได้จ่านวน 606 ฉบับ หรือ 606 ราย 

สามารถสรุปคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 

1) เพศ 

ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 (จ่านวน 329 คน)  เป็นเพศหญิงร้อยละ 46 

(จ่านวน 277 คน) 

แผนภาพท่ี 2-1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเพศ 

 

ชาย

54%

หญิง

46%
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2) อาย ุ

 อายุของผู้ตอบ น้อยที่สุดคือ 18 ปี และมากที่สุด คือ 72 ปี เมื่อจัดกลุ่มอายุ พบ ว่า 

ผู้ตอบส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 37 หรือจ่านวน 223 คน) รองลงมาคือกลุ่ม

อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 21 หรือจ่านวน 128 คน) 

แผนภาพท่ี 2-2 จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามกลุ่มอายุ (ป)ี 

 

3) สถานภาพครอบครัว 

 เมื่อพิจารณาสถานภาพทางครอบครัวของผู้ตอบ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิด

เป็นร้อยละ 59 (จ่านวน 360 คน) รองมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26 (จ่านวน (155 

คน)  

แผนภาพท่ี 2-3 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

79
49

128

223

102

24
1

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

โสด

26%

สมรส / อยู่ด้วยกันฉันท์

สามีภรรยา

59%

หมา้ย

3%
หย่า / แยกทาง / เลิกกัน

5%

ไม่ประสงค์ระบุ

4%

ไม่ตอบ

3%
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4) อาชีพหลัก 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คือ มีจ่านวน 174 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 29 รองลงมา มีอาชีพเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ่านวน 144 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ในขณะที่ ผู้ที่ระบุว่า มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการก็มี

สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ซ่ึงพอ ๆ กับอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 11) แต่มีข้อ

น่าสังเกตว่า มีผู้ที่ระบุว่า ไม่มีอาชีพอยู่ด้วยร้อยละ 1.2 

แผนภาพท่ี 2-4 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามอาชีพหลัก 

 

5) การย้ายถ่ินออกเพือ่ท างานนอกพื้นท่ี หรือไปต่างประเทศ 

ส่าหรับการย้ายถิ่นออกไปท่างานนอกพื้นที่ หรือไปท่างานต่างประเทศ ผู้ตอบส่วนใหญ่

ร้อยละ 61 (จ่านวน 367) ตอบว่า ไม่เคยไปท่างานในถิ่นอ่ืน ในขณะที่ผู้ที่เคยย้ายถิ่น หรือไป

ท่างาน หรือประกอบภารกิจอ่ืนใดในท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือไปต่างประเทศมีอยู่ร้อยละ 25 (จ่านวน 

154 คน) ซ่ึงถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงทีเดียว หรือคิดเป็นหนึ่งส่วนส่ีของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด และที่

ส่าคัญคือ มีผู้ไม่ตอบค่าถามนี้ในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน หรือสูงถึงร้อยละ 14 

 

 

0.7

1.2

2.5

3.5

7.4

8.6

11.2

12.5

23.8

28.7

ไม่ตอบ

ไม่มีอาชีพ

พระ/นักบวช

ข้าราชการเกษียณ

ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ / รับจ้างทั่วไป

พนักงานในองค์กรเอกชน บริษัท กจิการ มูลนิธิ

รับราชการ

ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

เกษตรกร
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แผนภาพท่ี 2-5 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเคยหรือไม่เคยย้ายถ่ิน 

 

6) การเป็นผูห้ารายไดห้ลักให้กับครอบครัว 

 ในเรื่องการมีบทบาทในการหารายได้ หรือการเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ ร้อยละ 55 (จ่านวน 332 คน) เป็นผู้หารายได้หลัก

ให้กับครอบครัว ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้หารายได้หลักมีอยู่ร้อยละ 42 หรือ จ่านวน 256 คน แต่ก็ไม่

ถือว่ามีความแตกต่างกว่ากันมากเท่าใดนัก 

แผนภาพท่ี 2-6 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเป็นผู้หารายได้หลัก 

 

7) รายได้ตอ่เดือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ  23 (จ่านวน 332 คน) มีรายได้ต่อเดือน อยู่ใน

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ซ่ึงไม่ต่างจากกลุ่มที่ระบุว่ามีรายได้ต่อเดือนต่่ากว่า 10,000 บาท 

หรือ มีอยู่ประมาณร้อยละ 22 อาจกล่าวได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่งมีฐานะ

ปานกลางไปจนถึงค่อนข้างต่่า ส่าหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 

บาท รวมแล้วเท่ากับร้อยละ 29 ในขณะที่กลุ่มที่ระบุว่าไม่มีรายได้ ก็มีสูงถึงร้อยละ 8 ซ่ึงน่าจะ

เคย

25%

ไม่เคย

61% ไม่ตอบ

14%

เป็นผู้หารายได้หลัก

55%

ไม่ใช่ผู้หารายได้หลัก

42%

ไม่ตอบ

3%
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ด่ารงชีวิตด้วยปัจจัยยังชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้านและครอบครัว และอาจได้รับการสนับสนุนเงิน

รายได้เป็นครั้งคราวจากสมาชิกในครอบครัวก็เป็นได้ 

แผนภาพท่ี 2-7 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท) 

 

8) การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ส่าหรับการจัดท่าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ จ่านวน 547 คน 

หรือประมาณร้อยละ 90 ระบุว่า จัดท่าเป็นประจ่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้จัดท่าเป็น

ประจ่า เนื่องจากมีรายรับรายจ่ายไม่ต่อเนื่อง 

แผนภาพท่ี 2-8 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการจัดท่าบัญชีครัวเรือน 

22.9 23.8

13.5
15.3

8.7

0.5

7.8

2.5
5.0

ต่่ากวา่ 10,000 10,001 –

20,000

20,001 –

30,000

30,001 –

40,000

40,001 –

50,000

50,001+ ไมม่ีรายได้ ไมต่้องการระบุ ไมต่อบ

จัดท่าเป็นประจ่า

90%

เคยจัดท่า แตป่ัจจุบันไม่ได้ท่าแล้ว

2%
ไม่ได้จัดท่า

1%
ไม่ตอบ

7%
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9) ความเพียงพอของรายได้ 

ในส่วนของค่าถามเกี่ยวกับรายได้ว่ามีเพียงพอและเหลือเก็บหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบมากกว่า

ครึ่ง (ร้อยละ 51 หรือ จ่านวน 308 คน) ระบุว่ามีเพียงพอและเหลือเก็บ ในขณะที่มีสูงถึงร้อยละ 

31 (จ่านวน 187 คน) ที่ระบุว่า มีรายได้พอใช้ แต่ว่าไม่พอเก็บ ซ่ึงก็หมายถึงว่า ไม่มีเงินออมไว้

เลย นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ พบด้วยว่า สัดส่วนผู้เรียนที่มีรายได้ไม่พอใช้จ่ายในแต่ละ

เดือน ยังมีสูงถึงร้อยละ 8 (52 คน) และท่ีส่าคัญคือ ผู้เรียนที่ไม่ตอบค่าถามนี้ก็มีสูงถึงร้อยละ 10 

แผนภาพท่ี 2-9 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความเพียงพอของรายได้  

10) ภาวะหนี้สิน 

ส่าหรับการมีหนี้สินภายในครอบครัว พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 62 (จ่านวน 378 คน) 

ระบุว่าเป็นหนี้ ส่วนผู้ทีไ่ม่มีหนี้ มีอยู่ประมาณร้อยละ 23 (จ่านวน 138 คน) หรือหน่ึงส่วนส่ี และผู้

ที่เคยมีหนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหรือใช้หนี้หมดแล้ว มีอยู่ร้อยละ 9 (จ่านวน 5 คน) 

แผนภาพท่ี 2-10 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามภาวะหน้ีสิน 

เพียงพอแต่ไมม่เีหลือเก็บ

31%

เพียงพอและมีเหลือเก็บ

51%

ไม่เพยีงพอ

8%

ไม่ตอบ

10%

มี

62%

เคยมี แตใ่ช้หนี้หมดแล้ว

9%

ไม่มี

23%

ไม่ตอบ

6%
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10.1) มูลค่าหน้ีสินท่ีมีอยู่ 

ส่าหรับผู้ที่เป็นหนี้ ส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่ระหว่างห้าหมื่นต้นๆ (ร้อยละ 40 หรือจ่านวน 151 

คน) รองลงมา มีหนี้สินอยู่ระหว่างห้าหมื่นถึงแสนบาท (ร้อยละ 26 จ่านวน 97 คน) และท่ีส่าคัญ 

ผู้เรียนที่ระบุว่ามีหนี้สินสูงกว่าหนึ่งล้านข้ึนไป หรือบางรายสูงถึงกว่าห้าล้านบาทข้ึนไป ก็มี

สัดส่วนที่สูง หรือรวมแล้วสูงถึงร้อยละ 13  

แผนภาพท่ี 2-11 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามมูลค่าหน้ีสินท่ีมีอยู่ (บาท) 

 

10.2) ค่าใช้จา่ยท่ีท าให้เกิดหน้ีสิน 

ผู้ที่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่ระบุว่า น ามาใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน (ร้อยละ 49 หรือ จ านวน 184 คน) รองลงมาน ามาใช้จ่ายเพื่อซื้อ
สิ่งจ าเป็นหรือเป็นค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปในครัวเรือนร้อยละ 27 ซึ่งสองกลุ่มนี้รวมแล้วสูงถึงร้อยละ 76 
ในขณะผู้ที่ใช้จ่ายเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่าหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นมีเพียงร้อยละ 14 
และมีข้อน่าสังเกตด้วยว่า ผู้ที่ระบุว่ายืมเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลานก็มีสัดส่วนที่สูงถึง
ร้อยละ 7 

 

 

39.9

25.7

13.0
8.5 9.3

3.4
0.3
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แผนภาพท่ี 2-12 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามค่าใช้จ่ายท่ีท่าให้เกิดหน้ีสิน 

10.3) ความสามารถในการช าระหน้ีสนิ 

เมื่อพิจารณาการใช้หนี้คืน พบว่า ผู้ตอบที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ สามารถใช้หนี้คืนได้ตามก าหนดเวลา 
(ร้อยละ 82 หรือจ านวน 309 คน) แต่ก็มีผู้ถึงร้อยละ 9 หรือจ านวน 33 คน ที่ระบุว่าไม่สามารถช าระ
หนี้ได้ตามก าหนดเวลา ซึ่งกลุ่มนี้ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นการจัดท าแผนในการบริหาร
จัดการทางการเงิน ถ้าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทราบข้อมูลลักษณะนี้ของผู้เรียน หรือในกระบวนการ
เรียนรู้ควรพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สินด้วย เพราะถ้าผู้เรียนไปกู้หนี้ยืมสินมา ทั้ง ๆ ที่ทราบ
ดีว่าตนเองไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืน แต่ก็ยังกู้แสดงให้เห็นว่า ประเด็นวิธีคิดของผู้เรียนมี
ความส าคัญมาก ควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีแผนการบริหารจัดการทาง
การเงินที่ชัดเจนด้วย  

แผนภาพท่ี 2-13 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความสามารถในการช่าระหน้ีสิน 

 

สามารถช าระได้ตาม
ก าหนดเวลา

82%

ไม่สามารถช าระได้ตาม
ก าหนดเวลา

9%

ไม่ตอบ
9%

ค่าใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน

27%

สิ่งอ่านวยความสะดวก

49%

การศึกษาของบุตรหลาน

7%

ลงทุนในอาชีพ

14%

อ่ืน ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล

3%
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11) การถือครองท่ีดิน เพื่อการอยูอ่าศัยและเพ่ือประกอบอาชีพ 

ส่าหรับทรัพย์สินโดยเฉพาะที่เป็นที่ดินส่าหรับการอยู่อาศัยและเพ่ือการท่ามาหาเล้ียงชีพ 

พบว่า เกือบร้อยละ 60 (จ่านวน 354 คน) มีที่ดินอยู่อาศัยต่่ากว่า 10 ไร่ และส่าหรับที่ดินในการ

ท่าการเกษตรหรือกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ พบว่า ร้อยละ 33 (จ่านวน 201  คน) ระบุว่า มีต่่ากว่า 

10 ไร่ ซ่ึงอยู่ในปริมาณหรือขนาดที่พอๆ กับที่ดินส่าหรับการอยู่อาศัย และที่ส่าคัญคือ มีผู้ไม่

ตอบค่าถามนี้ในสัดส่วนที่สูงมาก หรือประมาณหนึ่งส่วนส่ีที่ไม่ตอบค่าถามนี้  

แผนภาพท่ี 2-14 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการถือครองท่ีดิน 

 

12) บทบาทในชุมชน ภาคประชาสังคม ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 

ส่าหรับการมีบทบาทในชุมชนและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็นต่าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

ก่านัน หรือ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการกลุ่มในชุมชน-

สังคมประเภทต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่หรือเกินครึ่งระบุว่ามีบทบาทดังกล่าว (ร้อยละ 50 

หรือจ่านวน 325 คน) ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชนหรือกลุ่ม

สังคมอ่ืน ๆ มีสูงถึงร้อยละ 21 และที่ส่าคัญคือ ผู้เรียนที่ไม่ตอบค่าถามข้อนี้ก็สูงถึงร้อยละ 25 

หรือคิดเป็นหนึ่งส่วนส่ีของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ประเด็นนี้จึงมีความส่าคัญมากต่อ ม.ชีวิต 

เพราะ ม.ชีวิตต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในชุมชนหรือสังคม หรือมีความสามารถในการ

ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ตั้งแต่เข้ามาเรียน จึงควรพิจารณาข้อมูล

นี้ เพ่ือประกอบการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดสามารถแสดง

บทบาทต่าง ๆ ในชุมชนได้จริง 

58.4

11.9
3.5 1.2

25.1

ต่่ากว่า 10
ไร่

11-30 ไร่ 31-50 ไร่ 50 ไร่ ขึน้
ไป

ไม่ตอบ

4.1

33.2

24.1

11.9

2.5 0.2

24.1

ไม่มี ต่่ากว่า 
10 ไร่

11-30
ไร่

31-50
ไร่

50 -
99 ไร่

100 ไร่ 
ขึน้ไป

ไม่ตอบ

เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการประกอบอาชีพ 
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แผนภาพท่ี 2-15 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามบทบาทในสังคมหรือชุมชน 

 

13) ความสมัพันธ์กับคนในชุมชน 

ส่าหรับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ผู้เรียนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 (จ่านวน 419 คน) 

ระบุว่า มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน ส่วนผู้ที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนในระดับปานกลาง 

มีอยู่ร้อยละ 23 (จ่านวน 139 คน) และพบว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนไม่ค่อยดี มีอยู่

ประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น 

แผนภาพท่ี 2-16 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

 

14) ความรู้เก่ียวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ 

ส่าหรับความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ พบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 55 

(ประมาณ 335 คน) ระบุว่ามีความรู้เกี่ยวกับชุมชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 36 (จ่านวน 222 คน) มี

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ในระดับปานกลาง และมีผู้ตอบร้อยละ 1 (จ่านวน 7 คน)  ที่

ระบุว่า ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนไม่ค่อยดี ดังนั้น ประเด็นความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ผู้เรียน

อาศัยอยู่นี้ ก็มีความส่าคัญเช่นกัน ถึงแม้ว่า เกินครึ่งระบุว่าตนเองมีความรู้ในระดับดีก็ตาม แต่นี่

มี

54%

ไม่มี

21%

ไมต่อบ

25%

ดี

69%

ปานกลาง

23%

น้อย

3%

ไม่คอ่ยดี

1%

ไม่ตอบ

4%
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เป็นเพียงการประเมินความรู้ของตนเองในเชิงปริมาณเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นการประเมินเชิง

คุณภาพ ที่ต้องให้ผู้เรียนอธิบายว่า ที่บอกว่า มีความรู้ในระดับดีนั้นรู้อะไรบ้าง เป็นอย่างไร และ

ที่ส่าคัญต้องมีการประเมินว่ารู้อย่างเป็นระบบและรู้แบบเช่ือมโยงหรือไม่ด้วย อันที่จ ริงนั้น 

ผู้เรียน ม.ชีวิตควรมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และต้องอธิบายได้

อย่างเป็นระบบ บางทีการใช้หนังสือวิถีชุมชน ที่อธิบายเรื่องเครื่องมือ 7 ช้ินในการศึกษาชุมชน

ของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ก็อาจจะเป็นประโยชน์ เพราะสามารถช่วยให้เ ข้าถึงความเป็น

จริงในชุมชนได้อย่างครอบคลุม ลึกซ้ึง เป็นองค์รวม และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ด้วยการใช้แผนที่เดินดิน เป็นต้น      

แผนภาพท่ี 2-17 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับชุมชน 

2. ข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต  

ในส่วนนี้ อธิบายถึงประสบการณ์การมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ตั้งแต่วิธีการเดินทางมา

เรียน ค่าใช้จ่าย การตัดสินใจ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความมั่นใจว่าจะส่าเร็จ

การศึกษาตามก่าหนดหรือไม่ 

1) ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต 

ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 61 (จ่านวน 366 คน) ก่อนมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตนั้น 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) 

รองลงมา ร้อยละ 29 (จ่านวน 159 คน) จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคปกติ  

ดี

55%

ปานกลาง

36%

น้อย

3%

ไม่คอ่ยดี

1%

ไม่ตอบ

5%
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แผนภาพท่ี 2-18 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามระดับการศึกษาก่อนเข้ามาเรียน 

 

2) วิธีการเดินทางมาเรียน 

เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วนใหญ่เดินทางมาเรียนโดยพาหนะส่วนตัว (ร้อย

ละ 73 หรือจ่านวน 442 คน) นอกนั้นระบุว่า เดินทางมาโดยอาศัยรถของเพ่ือนเรียนรว่มรุน่ (ร้อย

ละ 11 หรือ จ่านวน 65 คน)  ใช้วิธีเดิน/จักรยาน (ร้อยละ 6 หรือ จ่านวน 38 คน) และรถโดยสาร 

(ร้อยละ 3 หรือ จ่านวน 18 คน) ตามล่าดับ 

แผนภาพท่ี 2-19 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามวิธีการเดินทางมาเรียน 

3) แหล่งเงินค่าเล่าเรยีน 

ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเล่าเรียน ผู้ตอบส่วนใหญ่ใช้เงินเก็บของ

ตัวเองจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน (ร้อยละ 85 หรือ จ่านวน 518 คน) รองลงมา ใช้เงินบิดามารดาเป็น

ค่าเล่าเรียน (ร้อยละ 6 หรือ จ่านวน 38 คน) ที่ส่าคัญคือ มีอยู่ประมาณร้อยละ 2 ที่ระบุว่า ใช้

เงินกู้นอกระบบในการส่งเสียตัวเองเรียน  

ม. 6 จากโรงเรียนมัธยมภาคปกติ

26%

ม. 6 จาก กศน.

61%
ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

5%

ปริญญาตรี

2%
ไม่ตอบ

6%

เดิน / จักรยาน

6%

พาหนะส่วนตัว

73%

รถโดยสาร

3%
อาศัยเพื่อนเรียนร่วมรุ่น

11%

ไม่ตอบ

7%
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แผนภาพท่ี 2-20 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งเงินค่าเล่าเรียน 

 

4) ปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน 

เมื่อสอบถามถึงปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีปัญหา (ร้อยละ 71 หรือ

จ่านวน 427 คน) ส่วนที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น ล่าช้า หรือไม่มีจ่ายเมื่อถึง

ก่าหนดเวลาลงทะเบียน ซ่ึงจนถึงปัจจุบันก็ยังคงค้างจ่ายอยู่ มีผู้ตอบร้อยละ 2 (จ่านวน 12 คน) 

ส่าหรับผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเล่าเรียน แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว มีอยู่ร้อยละ 23 (จ่านวน 

141 คน) ซ่ึงก็น่าสนใจว่า ใช้วิธีการในการจัดการปัญหานี้อย่างไร เพราะนี่คือประเด็นการบริหาร

จัดการทางการเงินที่เช่ือมกับเรื่องการจัดท่าแผนการเงิน ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากการได้รับค่าแนะน่าที่ ดีจากอาจารย์ผู้จั ดกระบวนการเรียนรู้  หรืออาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้น่าเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนก็

เป็นได้ 

แผนภาพท่ี 2-21 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน 

ไม่เคยมี

71%

เคยมี

23%

เคยมี และยังค้างจ่าย

2%
ไม่ตอบ

4%

เงินของตัวเอง

85%

เงินของบิดา/มารดา

6% เงินกู้ธนาคาร / สหกรณ์

2%
มผีู้ออกคา่ใช้จา่ยให้

3%

เงินกู้ยืมนอกระบบ

2%

ยืมเงินจากกองทุน

1%

ยืมเงินจากเพ่ือนเรียน

ด้วยกัน

0%

ไม่ตอบ

1%
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5) การตัดสินใจเข้ามาศึกษา 

ในการตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนด้วย

ตนเอง โดยไม่มีใครชักชวน (ร้อยละ 61 หรือ จ่านวน 373 คน) ส่วนผู้ที่สมัครเข้าเรียนตามค่า

ชักชวนของผู้อ่ืนมีอยู่ร้อยละ 32 (จ่านวน 192 คน) ซ่ึงก็ถือว่าสูง หรือประมาณหนึ่งในสามของ

ผู้เรียนที่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงว่าคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเพ่ือน บัณฑิตที่เคยเรียนที่นี่ คนใน

ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง อาจารย์ ฯลฯ ยังคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเรียนของผู้เรียน ม.ชีวิต  

แผนภาพท่ี 2-22 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการตัดสินใจเข้ามาศึกษา 

6) แหล่งขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิต 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิตว่ามาจากแหล่งใด 

ผู้ตอบเกือบครึ่งหนึ่ง หรือกว่าร้อยละ  47 (จ่านวน 285 คน) ระบุว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจาก

ค่าบอกกล่าวของนักศึกษาหรือศิษย์เก่า รองลงมาได้รับจากบุคคลที่รู้จัก อาทิ ครอบครัว เพ่ือน 

หรือญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 44 หรือ จ่านวน 264 คน)  

แผนภาพท่ี 2-23 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามแหล่งท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยชีวิต 

 

 

 
2.0

9.7

15.0

15.7

24.6

33.2

43.6

47.0

สื่อสิ่งพิมพ ์หนังสือพมิพ์

อาจารย์ ม. ชีวติ

แผ่นพับ/ป้ายประกาศ

วิทยุ / โทรทัศน์

สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์

อนิเตอร์เน็ต/เว็บไซต์

บุคคลที่รู้จัก /  บุคคลใกล้ชิด / ครอบครัว / ญาติพี่นอ้ง

ค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา / ศิษย์เกา่

ตัดสินใจด้วยตนเอง

61%

มผีู้อ่ืนชักชวน

32%

ไม่ตอบ

7%
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7) เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

จากการสอบถามถึงเหตุผลการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต 3 เหตุผลแรก คือ 

ความต้องการปริญญาบัตร ความต้องการได้รับการยอมรับ และความภาคภูมิใจ เหตุผลใด

ส่าคัญต่อผู้ตอบมากที่สุด ผลปรากฏว่า เหตุผลด้านความภาคภูมิใจมีความส่าคัญต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิตมากที่สุด (ร้อยละ 78 หรือจ่านวน (472 คน) รองลงมาเปน็

เหตุผลด้านความต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 65 หรือจ่านวน 393 คน)  

แผนภาพท่ี 2-24 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลหลักท่ีตัดสินใจเข้า ม.ชีวิต  

 

8) เหตุผลหลักที่ท่านตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชวีิต 

    นอกเหนือจาก 3 เหตุผลข้างต้น 

นอกเหนือจากสามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คือ ด้านความภาคภูมิใจ ความต้องการใบ

ปริญญา และความต้องการได้รับการยอมรับแล้ว มีเหตุผลอ่ืนใดอีกบ้างที่มีความส่าคัญต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษา ผู้ตอบประมาณร้อยละ 87 (จ่านวน 524 คน) ระบุว่า ต้องการเปล่ียนแปลง

ตนเอง รองลงมา ต้องการน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ร้อยละ 74.9 หรือจ่านวน 

454 คน) และที่ส่าคัญคือ มีถึงร้อยละ 12.4 ที่ระบุว่า ต้องการน่าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน   

64.9

56.9

77.9

24.9

29.4

11.2

ปริญญาบัตร

การยอมรับทางสังคม

ความภาคภูมใิจ

มากที่สุด ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 2-25 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเหตุผลส่วนตัวท่ีตัดสินใจเข้าเรียน 

9) การสนับสนุนของครอบครัว 

ส่าหรับการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในเรื่องการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบ

ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90 (จ่านวน 545 คน) ระบุว่า ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่าง

ดี มีบ้างที่ในตอนแรก ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุน แต่ต่อมาสักระยะหนึ่งก็หันมาสนับสนุน (ร้อย

ละ 2.5 หรือ จ่านวน 15 คน) ส่วนผู้ที่ระบุว่าครอบครัวไม่สนับสนุนเลย มีอยู่ร้อยละ 2 (จ่านวน 

12 คน)   

แผนภาพท่ี 2-26 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

 

12.4

16.2

18.8

20.6

53.1

74.9

86.5

7. ต้องการใชค้วามรูเ้พื่อชว่ยเหลือผู้อ่ืน

6. อยากเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้อ่ืน

5. ต้องการเป็นผูน้่าชุมชน / มีบทบาทหรือมีส่วน
รว่มในการพัฒนาชุมชน

4. อยากเรียนรูก้ับผูป้ฏิบัติจริง

3. ต้องการใช้ชีวติแบบพอเพียง

2. น่าความรูท้ี่ได้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติจรงิ

1. ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

สนับสนุน

90%
เริ่มแรกไมส่นับสนุน ต่อมาสนับสนุน

2%

ไม่มีความคิดเห็นใด

2%

ไมส่นับสนุน

2%ไมต่อบ

4%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

10) การทราบปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวติ 

ส่าหรับปรัชญาหรือแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยชีวิตที่ผู้เรียนควรรับทราบ พบว่า ผู้ตอบ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81 (จ่านวน 492 คน) ตอบว่า รับทราบเป็นอย่างดี แต่ก็มีถึงร้อยละ 8 

(จ่านวน 46 คน) ที่ระบุว่า ไม่ทราบแนวคิดหรือปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเด็นนี้ส่าคัญ

มาก ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นคนจ่านวนน้อยก็ตาม แต่ก็มีนัยส่าคัญต่อการเปล่ียนแปลงตนเองตาม

แนวคิดและปรัชญา เพราะถ้าไม่ทราบแนวคิดและปรัชญา ก็หมายถึงว่า จะเป็นการเรียนแบบไม่

มีเป้าหมาย ไม่มีทิศทาง ซ่ึงปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจเข้ามาเรียน

ภายหลังหรือหลังจากคนอ่ืน ๆ หรือ ศูนย์การเรียนรู้นั้น ๆ ไม่ได้มีการส่ือสารเรื่องนี้ให้ชัดเจน

ตั้งแต่แรก จึงควรให้ความส่าคัญกับประเด็นนี้ หรือมีความเข้มงวดให้มากข้ึน ต้องมีการ

ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าและการเสียเปรียบของผู้เรียนที่ไม่

ทราบเรื่องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ๆ ที่ทราบและสามารถเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือบรรลุสู่

เป้าหมายที่ชัดเจนในการด่ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรีในท้องถิ่นของตน 

แผนภาพท่ี 2-27 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการทราบปรัชญา  
แนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิต 

 

ตัวอย่างค่าตอบที่ผู้ตอบระบุว่ารับทราบ เช่น 

“เอาชีวิตเปน็ตัวตัง้ เอาชุมชนท้องถิ นเปน็ฐานและเปน็ทุน”  

“ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”  

“อยู่ดี กินดี อยู่อย่างมีศักด์ิศรี”  

“พัฒนาตนเอง ชุมชน อาชีพ”  

 “รูปแบบหนึ งของการเรียนรู้ ซึ งเอาชีวิตเป็นเนื้อหา”  

ทราบ

81%

ไม่ทราบ

8%

ไม่ตอบ

11%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

“เรียนรูเ้พื อพัฒนาชีวติตนเองและสังคมชุมชน”  

“เอาตัวเองเปน็ที ตั้ง เอาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และน่าไปพฒันาตัวเองและ

ชุมชน และอยู่อย่างมีศักด์ิศรี มีกิน มใีช้”  

“เรียนรู้อย่างมีศักด์ิศรี มีกนิ มีใช้ในท้องถิ นของตนเอง เอาตัวเองเปน็ที ตั้ง 

ชุมชนเป็นแแหล่งเรยีนรู้”  

“การศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง และน่าไปพฒันาและใช้จริงในชุมชน และ

แหล่งเรียนรู้”  

“อยู่อย่างพอเพียง” 

“การเรียนที ยึดชีวิตเปน็ตัวตั้งไม่ได้ยึดหลกัสูตร”  

 “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สู่การพึ งตนเอง”  

“มีการเรียนการสอนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และเรียนใกล้บ้าน” 

“หลักคิด หลักอ่านในการด่าเนินชีวิต”  

“สามารถเรียนอย่างมีศักด์ิศรี และพึ งตนเองได้อย่างยั งยืน”  

“พัฒนาชีวติตนเองให้ประสบผลส่าเร็จกว่าที เปน็อยู่ ได้พึ งพิงตนเอง” 

“นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวติอยู่อย่างมีศกัด์ิ เป็นหลกัให้ประชา เรียนแล้วได้

สองปริญญา พัฒนาตนเองและชุมชน” 

 “เรยีนใหรู้้ นา่ความรู้สู่ชุมชน” 

ฯลฯ 

11) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง  

ส่าหรับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82 

(จ่านวน 497 คน) เคยได้ยินได้ฟังหรือรู้จักแนวคิดดังกล่าว แต่กม็ีผู้ระบุว่า ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือ

รู้จักถึงร้อยละ 10 (จ่านวน 61 คน) ซ่ึงประเด็นนี้ก็ส่าคัญมากเช่นกัน เพราะที่จริงแล้ว ทุกศูนย์

การเรียนรู้หรืออาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ควรมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการ

เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงได้เร็วข้ึน ชัดเจนข้ึน และมี

ฐานวิชาการรองรับ   
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 2-28 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามจ่าแนกตามการเคยได้ยิน 
เรื่องการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

ส่าหรับตัวอย่างค่าตอบที่ผู้ตอบระบุว่าเคยได้ยินหรือทราบความหมาย มีดังนี้ 

“กระบวนการท่าให้คนเปลี ยนแปลงพฤตกิรรมจากเดิม ไปสู่พฤติกรรมใหม่

ที ดีกว่าเดิม”  

“ท่าวันน้ีให้ดีกว่าที ผ่านมา ในภายภาคหน้าต้องมีชีวิตที ดี และพัฒนาอาชีพ

ตนเองให้ดีที สดุ”  

“วิสัยทัศน์มองโลกกว้างไกล ตนเอง ชุมชน” 

“การแลกเปลี ยนวิถีชีวติซึ งกันและกัน”  

“น่าความรู้การปฏิบตัิมาพฒันา” 

“เพิ มศักยภาพของตัวเอง”  

“มีความรู้เพื อพัฒนาตนเองไปในทางที ดีขึ้น  ท่าให้อยู่ดีกินดี”  

“มาเรียนรู้เพื อพัฒนาตนเองและครอบครัวให้ดีขึน้”  

“การที เรียนแล้วจะต้องพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน”  

“เรียนรูแ้ละน่าไปปฏบิัตติ่อตนเองและสังคมไปสู่การพฒันาเปลี ยนแปลง”  

“เรียนรูเ้พื อการเปลี ยนแปลงตัวเองไปในทางที ดี”  

“เมื อเรียนจึงรู้ เมื อรู้จะได้น่ามาเปลี ยนแปลง” 

“การพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีคณุภาพในการดา่เนินชีวิต”  

“เปลี ยนแปลงชีวิต ให้อยู่ดี มีสุข”  

“เพื อพัฒนาตนเอง และเปลี ยนแปลงตนเอง  

เคยได้ยิน

82%

ไม่เคยได้ยนิ

10%

ไม่ตอบ

8%



26 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

“เรียนแล้วเปลี ยนแปลงชีวติให้ดีขึน้ และเปลี ยนแปลงชุมชนให้เข้มแข็งดีขึ้น

ตามมา” 

“เรียนแล้วชีวติเปลี ยนแปลงไปในทางที ดีข้ึน” 

“ต้องการใช้ชวิีตพอเพียง เรียนจริง ปฏบิัติจริง” 

“เรียนแล้วสามารถน่ากลบัไปใช้ได้และทา่ในสิ งที เรายังไมเ่คยลงมือท่า” 

“เปลี ยนแปลงในด้านฐานะและสภาพแวดล้อม” 

ฯลฯ 

12) แนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ 

ส่วนการได้เรียนรู้หรือได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ่านาจ พบว่า 

ผู้ตอบส่วนใหญ่ ระบุว่า เคยได้ยิน (ร้อยละ 62 หรือจ่านวน 378 คน) ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้ยินมีร้อย

ละ 12 (จ่านวน 69 คน) 

แผนภาพท่ี 2-29 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเคยได้ยินแนวคิด 
การสร้างเสริมพลังอ่านาจ 

 
ส่าหรับตัวอย่างค่าตอบที่ผู้ตอบระบุว่าเคยได้ยินหรือทราบความหมาย มีดังนี้ 

“วิธีกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของคน”  

“การผลักดนัเสริมสร้างความสามารถของบุคคล ในการควบคุมปจัจัยต่าง ๆ” 

“ความรูท้ี รูจ้รงิ ท่าได้จริง เป็นรูปธรรม”  

“การช่วยเหลือในชุมชนและสังคมที เคยอยู่”  

“มีความสามารถ ลกัษณะเฉพาะอาชีพ” 

“การเพิ มความรู้ให้กับตนเอง”  

เคยได้ยิน

62%

ไมเ่คยได้ยนิ

12%

ไม่ตอบ

26%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

“พลังในความคิดที ดี สร้างสิ งดี ๆ ใหบุ้คคลอื นเชื อถือได้”  

“การเพิ มความรู้ให้กับตัวเอง”  

“มีการสร้างอา่นาจให้มากข้ึนในด้านต่าง ๆ”  

“การเรียนรู้ทา่ให้มีพลงัอ่านาจมากข้ึน”  

“เสริมสร้างศกัยภาพของผู้น่า หรือของตนเองสามารถท่าบทบาทหน้าที ให้

ผู้ที อยู่ใต้บังคบับัญชา” 

“การพัฒนาในสิ งที มีอยู่ และน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

“สร้างเสริมความมั นใจ ความเป็นผู้น่าใหเ้ป็นตัวเอง และในสังคมเปน็ที 

ยอมรับ”  

“มีความเชื อมั นสูง” 

“การมีส่วนร่วม”  

“ท่าให้มีพลังในการท่างานกับชุมชน”  

“การสร้างเสริมพลังมวลชน” 

“เสริมสร้างภมูิคุ้มกันด้วยการพัฒนาชีวิตและครอบครัวให้ดีกว่าผู้อื น” 

“มีเป้าหมายมีพลังในสิ งที ท่าอย่างตั้งใจ”  

“แรงผลกัดันภายในบุคคลหรือความสามารถของคนท่าใหเ้กิด ใหม้ี” 

“กล้าท่าในสิ งที ถูกต้อง และแก้ไขเหตุการณ์ได้”  

“การรวมตัวของกลุ่มองค์กร ผลผลิต การแปรรูป เพื อการต่อรองทาง

การค้า”  ฯลฯ  

13) การเรยีนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดและการ

ปฏิบัติที่ส่าคัญที่ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตควรเรียนรู้ ผลปรากฏว่า เกือบทุกคนตอบว่าได้เรียนรู้

แล้ว (ร้อยละ 96 หรือ จ่านวน 579 คน) มีเพียงร้อยละ 1 หรือแค่ 8 คน เท่านั้นที่ยังไม่ได้เรียนรู้ 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 2-30 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการเรียนรู ้
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส่าหรับตัวอย่างค่าตอบที่ผู้ตอบระบุว่าเคยได้ยินหรือทราบความหมาย มีดังนี้ 

“พอประมาณ มีเหตุผล สรา้งภูมิคุ้มกันที ดี” 

“แนวทางการพัฒนาน่าไปสู่ความรู้ในการพึ งตนเองได้ โดยอาศัยความ

พอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุม้กันที ดีแก่ครอบครัว” 

“ท่ากนิ ท่าใช้” 

“ปรัชญาของ ร.9 เศรษฐกิจที มีภูมิคุ้มกัน”  

“พอกินพอใช้ รู้จักพอประมาณ และมีเหตุผล” 

“อยู่แบบพอเพียงใน 3 ห่วง 2 เงื อนไข” 

“การอยู่ดีกนิดีอย่างพอดี พอประมาณ อย่างมีความสุข” 

“พอกิน พอใช้ พอประมาณมีเหตุผล ภมูคิุ้มกัน” 

“การอยู่อย่างพอกิน พอใช้ พอประมาณ” 

“พอกิน พอใช้ ตามเศรษฐกจิพอเพียง” 

“กินอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุ มีผล พึ งตนเองได้” 

“ท่ากนิ ท่าใชด้้วยตัวเอง ปลูกผักเล้ียงสตัว์ไว้กินเอง เหลือขายเพื อน่าเงนิมา

ใช้จ่ายในครัวเรือน” 

“คือการพึ งตนเองโดยอาศยัหลักความพอประมาณ มเีหตุผล มีภมูคิุ้มกัน” 

“ความพอเพียงรูจ้ักท่า รูจ้ักใช้จ่าย มีคณุธรรม” 

 “คือการรู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล” 

ได้เรียนรู้แล้ว

96%
ยังไมไ่ด้เรียนรู้

1%

ไม่ตอบ

3%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

“การพอใจในสิ งที เป็นอยู ่ไม่โลภ” 

“ท่ากนิแบบพออยู่ พอกิน”  

“ท่ากนิ ท่าใชภ้ายในครัวเรือน” 

“การท่ากิน ท่าใช้เอง การประหยัด อดออม” 

“เหลือกินเหลือใช้” 

 “การท่ากิน ท่าใช้เอง” 

“เศรษฐกจิพอเพียง” 

“ยังไม่ได้เรียนรู้ เพราะเพิ งมาศึกษา” 

“หลักการด่าเนินชีวติที ใช้เหตุผล รูจ้ักประมาณตนรู้จักหลักคิด” 

“พออยู่ พอกิน พอใช ้เหลอืเก็บจากอาชีพที ท่าอยู่” 

“การพึ งพาตนเองและปรบัเปลี ยนชีวิต” 

“การปรับใช้ทรัพยากรที มีอยู่อย่างคุ้มค่า การเลี้ยงตนเองได้ด้วยอาชีพที 

สุจริต” 

“รู้ใช้ รู้จกัจ่าย ปลูกพืชไว้กินเอง” 

“พอกินพออยู่ พอใช้ พอใจในสิ งที มีอย่างพึงพอใจ” 

“พออยู่ พอมี พอใช้” 

“อยู่อย่างพอเพียง” 

 “ความเป็นอยู่ที พอมี พอกนิ” 

“พอมี พอกินตามสถานะตนเอง” 

 “ความพอดี พอกิน หรือขาย และค่อยแบ่งปนั” 

“การช่วยเหลือตนเองและมีโครงงานตัวเอง” 

“ใช้และท่าให้เพียงพอ และเหลือเก็บ” 

“รู้จักใช้จ่าย ได้สมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย” 

“มีกิน มใีช้อย่างยั งยืน ไม่เดือดร้อน ให้รู้จกัท่า รู้จกักนิ รู้จักใช้ เพื อการไป

ปฏิบัติใช้ได้จริง ได้ผลในการเรียนในชีวิตจริง” 

“อยู่แบบพอกิน พอใช้ ประหยัดตาม ร.9” 

ฯลฯ 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

14) ประโยชน์ของการท าแผน 4 แผน 

ส่วนในเรื่องการท่าแผน 4 แผน คือ แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ 

ผู้ตอบร้อยละ 80 (จ่านวน 486) เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก มีเพียงร้อยละ 10 (จ่านวน 57 คน) 

เท่านั้น ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ปานกลาง ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 1 (จ่านวน 7 คน) ที่เห็นว่าไม่เป็น

ประโยชน์ 

แผนภาพท่ี 2-31 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามประโยชน์ของการท่าแผน 4 แผน 

15) วิชา/กลุ่มวิชา/กิจกรรม ท่ีชอบหรือประทับใจ 

ส่าหรับกลุ่มวิชา รายวิชา หรือกิจกรรมที่ผู้ตอบรู้สึกชอบหรือประทับใจ อันดับแรกสุดคือ 

วิชาการรู้จักตนเองและการเปล่ียนแปลงตน วิชาที่ชอบอันดับที่สองคือ วิชาการพัฒนาชีวิต และ

อันดับที่สาม คือวิชากฎหมายในชีวิตประจ่าวัน 

ตารางท่ี 2–1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามวิชา / กลุ่มวิชา / กจิกรรมท่ีชอบ 

วิชาท่ีประทับใจ จ านวน ร้อยละ 

อันดับ 1 การรูจ้ักตนเองและการเปล่ียนแปลงตน 428 70.5 

อันดับ 2 การพัฒนาชีวิต 338 55.7 

อันดับ 3 กฎหมายในชีวิตประจ่าวัน  248 40.8 

อันดับ 4 กิจกรรมการเรียนรวม ศรป. 235 38.8 

อันดับ 5 การพัฒนาชุมชน 203 33.4 

อันดับ 6 สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี 158 26.0 

อันดับ 7 วิถีสู่ชีวิตพอเพียง 135 22.3 

อันดับ 8 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานในชีวิตประจ่าวัน 120 19.8 

เป็นประโยชน์ มาก

80%

เป็นประโยชน์ พอสมควร/ปานกลาง

10%

ไม่เป็นประโยชน์

1%
ไม่ตอบ

9%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

วิชาท่ีประทับใจ จ านวน ร้อยละ 

อันดับ 9 ผู้น่าการเปล่ียนแปลงและการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อการพฒันา 113 18.6 

อันดับ 10 กลุ่มวิชาการจัดการเกษตร 113 18.6 

อันดับ 11 การลงพ้ืนท่ีชุมชน  90 14.9 

อันดับ 12 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี /การดูงาน 68 11.1 

16) การถูกคาดหวงัให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท่ีอาศัยอยู ่

ส่าหรับผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่ถูกคาดหวังให้มีความเป็นผู้น่าชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยส่วน

ใหญ่แล้ว ผู้ตอบร้อยละ 78 (จ่านวน 473 คน) ทราบและเห็นด้วย ในขณะที่มีร้อยละ 9 (จ่านวน 

55 คน) ของผู้ตอบ ระบุว่าไม่ทราบว่าตนเองในฐานะผู้เรียนถูกคาดหวังให้เป็นผู้น่า ซ่ึงถือว่าเป็น

สัดส่วนที่สูง ส่วนผู้ที่ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย มีอยู่ประมาณร้อยละ 1 (จ่านวน 5 คน) 

แผนภาพท่ี 2-32 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามการถกูคาดหวังความเป็นผู้น่า 

 

17) ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการศึกษาเรียนรู้ท่ีมหาวทิยาลัยชีวติ 

เมื่อสอบถามถึงส่ิงที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคส่าคัญต่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

พบว่า รายได้/รายจ่ายในครอบครัวเป็นปัญหาอุปสรรคส่าคัญที่สุดต่อผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือร้อย

ละ 46 (จ่านวน 275 คน) ส่วนผู้ที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส่าหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

มีอยู่ร้อยละ 37 (จ่านวน 221 คน) 

 

 

ทราบและเห็นด้วย

78%

ทราบ แต่ไมเ่ห็นด้วย

1%

ไม่ทราบ

9%
ไม่ตอบ

12%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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แผนภาพท่ี 2-33 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามปัญหาอุปสรรคส่าคัญ 

 

18) ความรูส้ึกคุ้มค่า หรือ ไม่คุ้มค่า ต่อการศกึษาที่มหาวิทยาลัยชวีิต 

ส่าหรับการได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว รู้สึกว่าคุ้มค่า

หรือไม่ ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 97 (จ่านวน 587 คน) ต่างตอบว่า 

คุ้มค่าที่ได้เรียน ส่วนผู้ที่ตอบว่า ไม่คุ้มค่า มีเพียงร้อยละ 2 (จ่านวน 12 คน) เท่านั้น  

แผนภาพท่ี 2-34 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความรู้สึกคุ้มค่าต่อการเรียน 

  

7.1

8.4

9.7

18.2

36.5

45.4

วิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต

คนในครอบครัว

ระยะทาง/การเดินทาง

ตัวท่านเอง/ตนเอง

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

รายได้/รายจ่ายในครอบครัว

คุ้มค่า

97%
ไม่คุม้คา่

2%

ไม่ตอบ

1%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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19) ความมัน่ใจต่อการศึกษาจนส าเร็จ 

 ในเรื่องของความรู้สึกหรือความมั่นใจของผู้ตอบที่จะศึกษาให้ส่าเร็จภายในระยะเวลาที่

ก่าหนด หรือไม่ลาออกกลางคันไปเสียก่อน พบว่า ร้อยละ 97 (จ่านวน 587) ตอบว่า ตนเอง

มั่นใจว่าจะต้องส่าเร็จการศึกษาให้จงได้ ในขณะที่ผู้ตอบว่า ไม่มั่นใจว่าจะส่าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ 

มีอยู่ร้อยละ 2 (จ่านวน 11 คน) 

แผนภาพท่ี 2-35 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามความม่ันใจต่อการศึกษาจนส่าเร็จ 

 

 

 

  

มั่นใจ

97%
ไม่ม่ันใจ

2%

ไม่ตอบ

1%
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
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บทท่ี 3 

ความพึงพอใจของผ ูเ้รยีน 

ต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัชีวิต 

จากการส่ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยชีวิตจ่านวน 606 คน ในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 8 ด้าน ผล

คะแนนเฉล่ียในภาพรวม มีรายละเอียดดังแผนภาพ 3-1 ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อทุกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในระดับมาก ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 3.78 – 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมมากที่สุดใน

ที่นี้ คือ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ่าและอาจารย์พิเศษ คือ มีคะแนน 4.34 คะแนน 

ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมน้อยที่สุดคือ ระบบการเข้าเรียนและการลงทะเบียนเรียน มี

คะแนน 3.91 คะแนน 

เมื่อพิจารณความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชี วิตและการจัดการศึกษาเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง พบว่า คะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.33 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

โดยสรุป จากการค่านวณคะแนนความพึงพอใจผู้เรียนจ่านวน 606 คน พบว่า คะแนน

ความพึงพอใจโดยเฉล่ียในแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมาก (คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50) โดย

เรียงล่าดับจากคะแนนความพึงพอใจมากไปยังน้อย ดังนี้ (ดูภาพประกอบ) 

อันดับ 1 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ่า อาจารย์พิเศษ (4.34 คะแนน) 

อันดับ 2 อาจารย์พ่ีเลี้ยง (4.16 คะแนน) 

อันดับ 3 กระบวนการเรียนรู้ (4.16 คะแนน) 

อันดับ 4 หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน (4.15 คะแนน) 

อันดับ 5 การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน (4.13 คะแนน) 

อันดับ 6 พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน (4.11 คะแนน) 

อันดับ 7 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้ (3.98 คะแนน) 

อันดับ 8 ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียน (3.91 คะแนน) 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-1 สรุปคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียต่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในภาพรวม  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ส่าหรับเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดังนี้ 

 เกณฑ์การประเมินความคดิเห็น เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการประเมิน 

มากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

มาก มีคา่คะแนนเท่ากับ 4 

ปานกลาง  มีคา่คะแนนเท่ากับ 3 

น้อย  มีคา่คะแนนเท่ากับ 2 

น้อยท่ีสุด  มีคา่คะแนนเท่ากับ 1 

คา่เฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถงึ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด (1) 

คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (2)  

คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 

คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4) 

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (5) 

 

ส่าหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ทางเลือกทั้ง 8 ด้าน พร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

 

4.34

4.16

4.16

4.15

4.13

4.11

3.98

3.91

อาจารย์ผูส้อน ประจ่า / 

พิเศษ  

อาจารย์พี่เลี้ยง  

กระบวนการเรียนรู้ 

หลักสูตร เนื้อหารายวชิา 

โครงสร้างการจัด…

การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน 

พ้ืนที่การเรียนรู ้ ต้นแบบ 

สถานที่ศกึษาดูงาน 

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

บรรยากาศในการเรียนรู้ 

ระบบการเข้าเรียน การ

ลงทะเบียนเรียน 
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

1. หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านนี้ มีคะแนนสูงที่สุด ในเรื่อง หลักสูตร / สาขาวิชาที่

เรียน สามารถสนับสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน (4.32 คะแนน หรือ

ระดับมาก) และปัจจัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ การประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรว่ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (4.21 คะแนน หรือระดับมาก) ส าหรับคะแนนความพึงพอใจ

ด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.15 คะแนน (SD = 0.92) 

แผนภาพที่ 3-2 คะแนนความพึงพอใจด้านหลักสูตร เนื้อหา รายวิชา  
และโครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

3.78

3.98

4.07

4.17

4.21

4.23

4.23

4.31

4.32

คา่ใชจ้่ายตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม

ระยะเวลาของแต่ละรายวิชา/แต่ละคาบมีความ
เหมาะสม

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม

กจิกรรมการเรยีนรู้ที่จัดขึ้นมปีระโยชน ์ตรงตาม
ความสนใจของผู้เรียน

ท่าให้ผู้เรยีนรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และปรับตัวได้เหมาะสม ทันยุคทันสมัย 

รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวิชาน่าสนใจ ตรง
กับความต้องการของทา่นหรือผู้เรียน

ท่าให้เข้าใจและท่างานรว่มกับชุมชนดีขึ้น

เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผูท้ี่ต้องการเรยีนรูต้ลอด
ชวีิต

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนสนับสนุนให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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2. ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียน  

 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อระบบการเข้าเรียนและการลงทะเบียนเรียน พบว่า 

ผู้ตอบมีความพึงพอใจในเรื่องการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด (4.01 คะแนน หรือระดับ

มาก) ส่วนในเรื่องการมีคู่มือประกอบ ครบทุกรายละเอียด อ่านเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด (3.80 คะแนน หรือระดับมาก) ส าหรับความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 3.91 

คะแนน (SD = 0.79) 

แผนภาพท่ี 3-3 คะแนนความพึงพอใจด้านระบบการเข้าเรียนและการลงทะเบียน 

 

3. พื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานท่ีศึกษาดงูาน  

เมื่อพิจารณาในเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน พบว่า ปัจจัยที่ได้

คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ในเรื่องของการเป็นแหล่งภูมิปัญญา แหล่งค้นคว้าหาความรู้

ที่มีคุณภาพระดับใช้การได้ดี (4.21 คะแนน) ส่วนคะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ในเรื่องของ

ศูนย์การเรียนรู้อยู่ใกล้บ้าน สะดวก (3.93 คะแนน) แสดงว่า ผู้เรียนจ่านวนไม่น้อยต้องเดิน

ทางไกลจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตน ส าหรับความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.11 

คะแนน (SD = 0.98)  

3.80

3.86

3.96

4.01

มีคูมื่อประกอบ ครบทุกรายละเอยีด อ่านเข้าใจง่าย

ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่วยในการอ่านวยความ
สะดวก

มีเจ้าหน้าท่ีคอยชว่ยเหลือ แนะน่าอยา่งดี

สะดวก รวดเร็ว
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-4 คะแนนความพึงพอใจด้านพื้นท่ีการเรียนรู้ ต้นแบบ สถานท่ีศึกษาดูงาน 

 

4. กระบวนการเรียนรู้  

ความพึงพอใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ในเรื่องการปลูกฝังความเป็น
ผู้น า / การแสดงบทบาทในชุมชน (4.30 คะแนน หรือระดับมาก) ในขณะที่มีคะแนนความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในเรื่องมีการน าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  
(4.03 คะแนน หรือระดับมาก) ความพึงพอใจด้านนี้ในภาพรวม คือ 4.16 คะแนน (SD = 0.81) 

 

 

 

 

3.93

4.09

4.15

4.19

4.21

ศูนยก์ารเรียนรูอ้ยู่ใกล้บา้น เดินทางสะดวก

มีชุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปิดกว้างให้ชุมชนและ

ผู้สนใจทุกคนเข้ามาร่วมเรยีนรู้

มีปราชญ์หรือผู้รูใ้นชุมชน/ศูนยเ์รียนรู้ ที่สามารถ

ให้ทัง้สติและปัญญาที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ มี

คุณคา่มาก

มีบรรยากาศของการเรยีนรู้ที่สร้างสรรค ์เป็นมิตร

เป็นแหล่งภูมิปัญญา แหล่งคน้คว้าหาความรู้ท่ีมี

คุณภาพระดับใชก้ารได้ดี
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แผนภาพท่ี 3-5 คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการเรยีนรู้ 

 

5. อาจารย์ผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู ้(ประจ า / พิเศษ) 

ส่าหรับความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าอาจารย์ประจ่าหรือ

อาจารย์พิเศษ พบว่า คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในเรื่องที่สอน (4.42 คะแนน) ส่วนคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านนี้ คือ 

อาจารย์มีความตรงต่อเวลา (4.26 คะแนน) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.34 

คะแนน (SD = 1.03) 

 

 

 

4.03

4.04

4.11

4.11

4.17

4.23

4.26

4.30

มีการน่าเสียงสะท้อน หรือความคดิเห็นของผู้เรยีน
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้

มีการทบทวนหลังการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู ้(After action review - AAR)

วิธีการเรียนการสอนสร้างสรรค์ และหลากหลาย

มีการประเมินผลการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับความ
เป็นจรงิ

ส่งเสริมการคดิค้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับชีวติจรงิของผู้เรยีนแต่ละคน

เน้นบทบาทผู้เรียน เปิดโอกาส/ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเต็มที่

ส่งเสริมการท่างานรว่มกับผู้อ่ืน

ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-6 คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (ประจ่า/พิเศษ) 

 

6. อาจารย์พี่เลี้ยง  

ส่าหรับความพึงพอใจต่ออาจารย์พ่ีเล้ียง พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง

ของอาจารย์มีความทุ่มเท จริงจัง และมุ่งมั่นให้เกิดผล “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” (4.27 

คะแนน) และคะแนนพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของเป็นผู้มีบารมี น่าเช่ือถือ ศรัทธาและไว้วางใจ

ของชุมชน (4.01 คะแนน) ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.16 คะแนน (SD = 0.76) 

 

4.26

4.32

4.33

4.33

4.34

4.35

4.35

4.35

4.42

มีความตรงต่อเวลา

สามารถถา่ยทอดได้ดี และกระตุ้นให้ผูเ้รียนคดิ 

วิเคราะห ์อย่างมีเหตุมีผล และอ่ืนๆ

เข้าสอนสม่่าเสมอ

มีประสบการณ์ในเร่ืองที่สอน

มีความตั้งใจจัดการเรียนรู ้เตรียมการสอนเป็นอย่าง

ดี

เข้าใจบริบทชวีิตของผู้เรียนและชุมชน

มีจติวิทยาในการกระตุ้นให้เกดิการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง / เคารพความคดิเห็นของ

ผู้เรยีน

เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถในเร่ืองที่สอน
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-7 คะแนนความพึงพอใจด้านอาจารย์พี่เล้ียง 

4.16

4.16

4.18

4.19

4.23

4.24

4.25

4.25

4.27

สามารถบูรณาการวิชาตา่งๆ ในภาคการศกึษานั้นกับ

การพัฒนาชุมชน มีแผนและรายละเอียดของกิจกรรม

กอ่นน่านักศกึษาเข้าชุมชน

มีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้าง

ความเข้าใจกับนักศกึษาและชุมชน สามารถถ่ายทอด

หลักการ ความรู้ วิธีการได้ด ีไม่ท่าให้นักศึกษาและ…

มีความเอาใจใส่และความจริงใจต่อชุมชนและนกัศึกษา 

มีเวลาให้กับชุมชน และเต็มใจกับพันธะผูกพันระยะยาว 

เพ่ือจัดการเรียนรู้ในชุมชน

ร่วมสรุปบทเรียน จัดการความรู้ และให้ความชว่ยเหลอื

ในการท่ารายงานของนักศึกษา และการสะท้อนข้อมูล 

ความรู้และผลการพัฒนากลับสู่ชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้เรียนรู้

การบริหารโครงงาน การหาทุนหรือทรัพยากร การ

สร้างทีมงาน การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหาอุปสรรคดว้ย…

มีประสบการณข์ับเคล่ือนชุมชน สามารถน่าการพัฒนา

ชุมชนทอ้งถิ่นได้

เป็นผู้ท่ีมบีทบาททางสังคมในพื้นที่เรียนรู้ เชน่ เป็น

สมาชิกท่ีเข้มแข็งของกลุม่/ชมรม/องคก์ร

แสดงออกถงึความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่นักศึกษาและชุมชน

มีความทุ่มเท จริงจัง และมุ่งมั่นให้เกดิผล “ชุมชนเรียนรู้ 

ชุมชนเข้มแข็ง”
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-7 (ต่อ) 

 
หมายเหตุ ข้อความที่ลงท้ายด้วย ... กรุณาดูข้อความที่สมบูรณ์ที่ภาคผนวก ค. 

4.01

4.08

4.10

4.11

4.12

4.12

4.13

4.14

4.14

4.15

4.15

เป็นผู้มีบารมี น่าเช่ือถือ ศรัทธาและไว้วางใจของ

ชุมชน

สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการศึกษาหลากหลาย

แบบ เพื่อสรา้งการเรียนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

จัดกระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนที่ครบถว้น โดย

ครอบคลุมทุกส่วนของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ …

เป็นผู้ที่รูบ้ริบทของพืน้ที่ รูจ้ักคน ภูมิประเทศ 

สังคม วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร …

รอบรูท้ัง้ศาสตรส์ากลและภูมิปัญญา สามารถให้

การแนะน่า และช่วยให้นักศึกษาและชุมชน…

ท่าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการให้เกิดขึน้…

มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการท่าแผน

แม่บทชุมชน และการพัฒนาโครงงานชุมชน…

แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมร่วมกับ

นักศกึษา ในฐานะผูน้่าทมี และค่อยๆ ถอยไป…

เฝ้าระวังและติดตามผลการพัฒนานักศึกษา 

แกนน่าชุมชน และผลการพัฒนาชุมชน รวมทัง้…

ชว่ยนักศกึษาประสานงานและคัดเลือกพ้ืนที่

เรียนรู ้รวมถงึช่วยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชน…

จัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให้นักศกึษา แกนน่า

ชุมชน และผู้แทนหนว่ยงานมารว่มทบทวน…
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

7. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บรรยากาศในการเรียนรู้  

ส่วนในเรื่องของส่ือการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการเปล่ียนแปลง ตลอดจนบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีในท้องถิ่น

ได้เหมาะสม (4.09 คะแนน) ในขณะที่มีความพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ 

ส่าหรับการปฏิบัติจริง ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน (3.87 คะแนน) ความพึงพอใจ

ด้านน้ีในภาพรวม คือ 3.75 คะแนน (SD = 0.98) 

แผนภาพท่ี 3-8 คะแนนความพึงพอใจด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

 

8. การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

ในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเองและครอบครัว พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจในเรื่องของ

ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน คือมีคะแนน 4.27 คะแนน ในขณะที่มีความพึง

พอใจน้อยที่สุดในเรื่องของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่

ก่าลังศึกษา คือ มีคะแนน 3.91 คะแนน ความพึงพอใจด้านน้ีในภาพรวม คือ 4.13 คะแนน 

(SD = 0.78) 

 

 

3.87

3.98

4.09

มีอุปกรณเ์คร่ืองมือ ส่าหรับการปฏิบัติจริง เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้เรยีน

มีส่ือการเรียนการสอนที่ด ีมีคุณภาพ ท่าให้เข้าใจ

ง่าย การเรียนรูไ้ม่สะดุด

ประยุกต์ใชส้ิ่งที่มีในทอ้งถิ่นได้เหมาะสม
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนภาพท่ี 3-9 คะแนนความพึงพอใจด้านการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 

4.15

4.15

4.16

4.16

4.16

4.17

4.18

4.19

4.22

4.23

4.27

คดิริเร่ิม วางแผน ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ส่าคัญ ไม่

รอเวลา

แก้ปัญหาด้วยสันตวิิธี/มีความสุขุมรอบคอบมาก

ขึ้น

ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้

มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยูร่ว่มกันของ

คนในชุมชนมากขึน้

ผู้เรยีนและครอบครัวสามารถด่ารงชีวติอยู่ใน

ชุมชนได้ดว้ยการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและ…

สามารถขวนขวายหาความรูท้ี่ส่าคัญเพิ่มเติมด้วย

ตนเองตลอดเวลา

มีจติอาสา ต้องการมสี่วนรว่มกับชุมชนเพิ่มมาก

ขึ้น

รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น/ใจกวา้งขึ้น

สามารถเช่ือมโยงทฤษฎทีี่เรียนสู่การปฏิบัติได้จรงิ

ครอบครัวมีความอบอุน่ มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

แผนท่ีภาพท่ี 3-9 (ต่อ) 

 

  

3.91

3.99

4.06

4.09

4.09

4.10

4.10

4.10

4.12

4.13

4.13

ชุมชนเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็น

รูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา

มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการ

จัดการชุมชนดีขึน้ทุกดา้น

สามารถลดรายจา่ยลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น

มีความสามารถในการคดิค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง 

ๆ ท่าให้มีรายได้เพิ่มขึน้

มีอาชีพ/รายได้ที่มั่นคง

สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพของตัวเอง

ได้อยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผล มภีูมิคุม้กัน

มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้

ประสบการณ์ และสามารถใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชน

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ตัวผู้เรยีนและครอบครัวเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแตก่่าลังศึกษา

คดินอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธคีดิ/วิธีมองสิ่ง

รอบตัว

มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการ

จัดการชวีิตตนเอง ครอบครัวดีขึน้ทุกดา้น
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บทท่ี 4 

สรปุผลการวิจยั  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนทั้งหมด 606 คน เป็นชาย 329 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เป็น

หญิง 277 คน คิดเป็นร้อยละ 46 อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 72 ปี อายุต่่าสุด คือ 18 

ปี เมื่อจ่าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 

37 รองลงมาอยู่ในระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 21 ในเรื่องของสถานภาพทางครอบครัว 

พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส หรือคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมามีสถานภาพโสด หรือ

คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 29 เป็นเกษตรกร 

รองลงมา คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้ที่ท่าธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว (ร้อยละ 

23 และ 13 ตามล่าดับ)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน ส่วนผู้ที่เคยย้าย

ถิ่นไปท่างานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีอยู่หนึ่งในส่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนของการ

เป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55 เป็นผู้หารายได้หลักจุนเจือ

ครอบครัว และเมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนแล้ว ผู้ตอบร้อยละ 24 มีรายได้อยู่ที่ 10,001-

20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 23 มีรายได้ต่่ากว่า 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วหนึ่งในเก้าคนท่า

บัญชีครัวเรือนเพ่ือบันทึกรายรับรายจ่าย ในขณะที่มี เพียงร้อยละ 1 ในบรรดาผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไม่ได้จัดท่าบัญชีครัวเรือนเป็นประจ่า ส่วนเรื่องรายได้ต่อเดือนมีพอเพียงและมี

เหลือเก็บหรือไม่ ร้อยละ 50 ระบุว่า มีเพียงพอและเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและไม่

เหลือเก็บมีร้อยละ 9  เมื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 62 มีหนี้สิน ผู้ไม่มีหนี้สินมีร้อยละ 

23 และผู้ที่มีหนี้สินและใช้หนี้หมดแล้วมีอยู่ร้อยละ 9  และผู้ที่มีหนี้สินส่วนใหญ่คือร้อยละ 40 มี

หนี้สินต่่ากว่า 50,000 บาท หนี้สินจ่านวนดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือมาใช้ซ้ือส่ิง

อ่านวยความสะดวก เช่น รถยนต์ ซ่อมแซม ต่อเติมหรือปลูกบ้าน ส่าหรับในเรื่องของ

ความสามารถในการช่าระหนี้สินคืน ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 สามารถช่าระหนี้ คืนได้ตาม

ก่าหนดเวลา ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 9 ไม่สามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนดเวลา 
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ส่าหรับการถือครองที่ดินทั้งเพ่ือการอยู่อาศัยและเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการท่าเกษตร ผลปรากฏว่า ผู้ตอบมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) มีที่ดินส่าหรับปลูกบ้าน/สร้างที่

อยู่อาศัยต่่ากว่า 10 ไร่ และมีที่ ดินเพ่ือท่าการเกษตรหรือประกอบอาชีพต่่ากว่า 10 ไร่ 

เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 33)  

 ส่าหรับบทบาทในภาคชุมชน ประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54 มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 

21 ไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชน หรือในระดับอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน

แล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน (ร้อยละ 69)  แต่ก็

มีบ้างคือ ผู้ตอบหนึ่งในร้อย ที่มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ส่าหรับในเรื่องความรู้เกี่ยวกับชุมชนของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ระบุว่า มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป็นอย่างดี 

มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ที่รู้เกี่ยวกับชุมชนน้อย และร้อยละ 1 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตน

อาศัยอยู่ 

ส่าหรับข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 60 

ระบุว่า จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเรื่องวิธีการเดินทาง

มาเรียน โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73 เดินทางมาเรียนโดยใช้รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว 

รองลงมาคือ ร้อยละ 11 ตอบว่า อาศัยรถของเพ่ือนร่วมรุ่น ในเรื่องของแหล่งเงินค่าเล่าเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85 ใช้เงินของตัวเองจ่ายค่าเทอม ในขณะที่ร้อยละ 10 ใช้เงินของ

บิดามารดาตนเอง เมื่อพิจารณาปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน พบว่า ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ยังมีปญัหา

การค้างจ่ายค่าเทอม ในขณะร้อยละ 71 ไม่เคยมีปัญหา  

ส่าหรับการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนผู้ที่ได้รับการชักชวนจากผู้อ่ืนมีอยู่ร้อยละ 32 ในเรื่องแหล่งข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาจากนักศึกษา

หรือศิษย์เก่า รองลงมาจากบุคคลที่รู้จัก หรือครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 47 และ 44 

ตามล่าดับ) เมื่อสอบถามการสนับสนุนจากครอบครัวต่อการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต โดย

ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี มี ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้รับการ

สนับสนุน แต่ก็มีผู้ไม่ตอบค่าถามข้อนี้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน 
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เมื่อถามถึงเหตุผลหลักที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต 3 เหตุผลแรก คือ ความต้องการ

เรื่องปริญญาบัตร ความต้องการได้รับการยอมรับทางสังคม และความภาคภูมิใจ เหตุผลใด

ส่าคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 78 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจมากที่สุด รองลงมาในเรื่อง

ความต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 65) และสุดท้ายในเรื่องความต้องการได้รับการยอมรบัทาง

สังคม (ร้อยละ 57) ส่วนเหตุผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสามเหตุผลข้างต้น ผู้ตอบจ่านวนมาก ระบุ

ว่า เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิตเพราะต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 87) 

ในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในแนวของมหาวิทยาลัย

ชีวิต โดยเฉพาะแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81 รับรู้หรือ

รับทราบเป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ทราบ ส่าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง ผู้ตอบร้อยละ 82 เคยได้ยินหรือรู้จัก ส่าหรับแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมพลัง

อ่านาจ ผู้ตอบร้อยละ 62 เคยได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว  และในเรื่องของการ

เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏว่าผู้ตอบร้อยละ 96 ได้เรียนรู้แล้ว  

ส่าหรับการได้จัดท่าแผน 4 แผน ในช่วงระยะเวลาที่ได้เข้าเรียนมา ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ

ร้อยละ 80 เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มองว่าไม่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของวิชา

ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต วิชาที่ผู้ตอบประทับใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ วิชาการรู้จัก

ตนเองและการเปล่ียนแปลงตน (ร้อยละ 70) อันดับที่สอง คือวิชาการพัฒนาชีวิต (ร้อยละ 55) 

และอันดับที่สาม คือวิชากฎหมายในชีวิตประจ่าวัน (ร้อยละ 41) นอกเหนือจากวิชาหลักๆ 

ดังกล่าวแล้ว กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนช่ืนชอบหรือประทับใจ ได้แก่ การเรียนรวมที่จัดโดยศูนย์

การเรียนรู้ระดับภาค หรือ ศรป. การดูงานนอกสถานที่ หรือการได้ลงไปศึกษาในชุมชน เป็นต้น 

ในเรื่องของการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตจะต้องเป็นผู้น่าใน

ชุมชนหรือเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) นั้น ผู้เรียนร้อยละ 78 รับทราบและเห็น

ด้วย มีเพียง 1 ใน 10 คน เท่านั้น ที่ระบุว่า ไม่ทราบว่าตนเองในฐานะผู้เรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต

นั้น ถูกคาดหวังให้เป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงในชุมชน โดยเฉพาะเมื่อส่าเร็จการศึกษา  

ส่าหรับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้ ผู้ตอบร้อยละ 37 ไม่เจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ 

แต่ผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้/รายจ่ายในครอบครัวมี

อยู่ร้อยละ 46 และส่าหรับความรู้สึกคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการที่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
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ชีวิตในระยะหนึ่งมาแล้วนั้น ผู้ตอบร้อยละ 97 กล่าวว่า คุ้มค่า และผู้ตอบร้อยละ 97 เช่นเดียวกัน

ที่ระบุว่า มีความมั่นใจที่จะส่าเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิตในเรื่องของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้   

ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 

กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และที่

ส่าคัญที่สุดในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

น้ี ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ แต่หากพิจารณาคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด

และน้อยที่สุด พบว่า คะแนนเฉล่ียสูงสุดอยู่ที่ 4.42 คะแนน คือ ความพึงพอใจในอาจารย์ที่เป็นผู้

มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอน ส่วนคะแนนต่่าสุดคือ 3.78 คะแนน คือ ในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม  ในภาพรวมผู้ตอบประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชีวิต

และการจัดการศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเอง พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อประเด็นนี้ใน

ระดับมาก หรือคะแนนเฉล่ียคือ 4.33 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ถึงแม้ผลสรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ 

แต่ก็ควรมีการพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจที่ได้คะแนนต่่าสุดเป็นเบื้องต้น อาทิในเรื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน ซ่ึงผลคะแนนช้ีให้เห็นว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าไมเ่หมาะสม ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แนะน่าว่าควรมีการปรับลดลง และในสิ่งที่ควร

ปรับปรุงอ่ืน ๆ เช่น ส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี หรือ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 

ควรมีการปรับปรุงหรือจัดหาให้ครบถ้วน เหมาะสม  เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้

ที่มีคุณภาพ  
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บทท่ี 5 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ที่ก่าลังเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่านมีความพึงพอใจใน

การจัดการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เพ่ิมมากข้ึน ควรมีการด่าเนินการปรับปรุง

หรือพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีที่ผู้เรียนจ่านวนไม่น้อยระบุว่า ไม่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่หรือมี

เพียงในระดับปานกลางก็ดี หรือกรณีที่ยังไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชนหรือภาคประชาสังคมก็ดี 

หรือกรณีที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีบทบาทในชุมชน หรือเป็นผู้น่าการเปล่ียนแปลงใน

ชุมชน โดยเฉพาะภายหลังส่าเร็จการศึกษาก็ดี ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นประเด็นส่าคัญที่เกี่ยวกับ

โมเดลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงทั้งตัวผู้เรียนและชุมชน หรือที่

เรียกว่า “ผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง” ดังนั้น จะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องนี้ เพ่ิมความเข้มข้น

ในการสื่อสาร การปลูกฝัง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์เพื่อให้ซึมซับ 

การเสริมทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการเพ่ิมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น่า

แห่งการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการและเทคนิควิธีต่าง ๆ   

2) มีผู้เรียนจ่านวนหนึ่งระบุว่า ไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต 

ซ่ึงในกรณีนี้ เป็นประเด็นที่สะท้อนข้ออ่อนเกี่ยวกับการส่ือสาร การสร้างกระบวนการเรียนรู้และ

การเปล่ียนแปลงตนเองของบางศูนย์การเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทิศทางใด และถือว่าเป็นการเสียเปรียบ

ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ที่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรให้ความส่าคัญ

และมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ของ

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้ามาใหม่ด้วย            

3) ส่าหรับเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง และแนวคิดทฤษฎีการ

สร้างเสริมพลังอ่านาจก็เช่นกัน ท่ีพบว่า จ่านวนมากยังไม่เคยได้ยิน หรือที่ตอบว่า เคยได้ยิน แต่

เมื่อถามรายละเอียด ก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ หรือตอบได้เพียงเล็กน้อย ซ่ึงไม่ได้

หมายถึงเฉพาะผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้นที่ตอบไม่ได้ แม้แต่อาจารย์ผู้จัดกระบวนการ
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เรียนรู้และบัณฑิตเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีทั้งสองนี้มีความส่าคัญมาก

ต่อบริบทการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต จึงควรให้

ความส่าคัญกับเรื่องนี้ให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างเป็นระบบ

และมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถน่ามาใช้ในการก่าหนดตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลง เพ่ือจัดท่า

ระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกันด้วย 

4) ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต โดยส่วนใหญ่แล้ว อยู่ในวัยผู้ใหญ่ มีฐานะปานกลางและฐานะ

ที่ค่อนข้างขัดสน บางส่วนไม่มีที่ดินท่ากิน แต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเพื่อต้องการให้ตนเองมี

ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนหนึ่งต้องการใบปริญญาบัตร เพ่ือให้มีความมั่นใจในตนเอง และ

ส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มความสามารถและโอกาส

ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิตมากข้ึน ในประเด็นนี้ ถือเป็น

ความท้าทายของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่าหรับกลุ่มผู้เรียนทีม่ีทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างจ่ากัด 

ควรส่งเสริมศักยภาพความสามารถในด้านต่าง ๆ การแสวงหาช่องทางต่อยอดจากส่ิงที่เคยท่า 

ส่ิงที่มีอยู่ในครอบครัว หรือในท้องถิ่นของตน ดังเช่น ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ที่

พบว่า ผู้เรียนบางส่วนในภาคอีสาน ค้นพบว่า ชุมชนของตนมีผู้รู้ที่สูงอายุแต่มีความเช่ียวชาญ ที่

พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ในการทอผ้าที่เป็นลายต้นฉบับที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซ่ึงเป็น

มรดกทางปัญญาและทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการเรียนเกี่ยวกับการย้อนรอยชุมชน 50 ปี 

และบางอย่างสามารถน่าไปสู่การประยุกต์ ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับยุคสมัย ท่าให้ เป็นที่

ต้องการของตลาด รวมถึงตลาดคนรุ่นใหม่ ท่าให้สามารถเปล่ียนแปลงฐานะอาชีพของตนได้

อย่างชัดเจน จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นความเป็นมาของชุมชนที่เรียกว่า “การ

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 50 ปีของชุมชน” ในทุกศูนย์การเรียนรู้ เพราะเป็นจุดเปล่ียนส่าคัญของ

บัณฑิตหลายท่าน หรือท่าให้พบทางสว่างในการต่อยอด หรือประดิษฐ์คิดค้นจากส่ิงที่มีอยู่เดิม 

เป็นต้น  

5) การให้ความส่าคัญกับกลุ่มผู้เรียนที่มีฐานะที่ค่อนข้างล่าบาก หรือไม่มีที่ดินท่ากิน ที่ผู้

จัดกระบวนการเรยีนรู้จะต้องสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ท่ีชัดเจน โดยเฉพาะ

การมีรายได้เพ่ิมข้ึนในระหว่างเรียน โดยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้น่าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่

รอบตัวมาสร้างหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่า เพ่ือให้เกิดรายได้ และ/หรือ ให้มี

ศักยภาพความสามารถหรือมีความคล่องตัวในการใช้ระบบดิจิตอล หรือส่งเสริมการซื้อขายผ่าน
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ตลาดออนไลน์ ซ่ึงเป็นประเด็นที่มีความส่าคัญมากว่าจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ

เปล่ียนแปลงในประเด็นนี้ให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษหรือมีความเข้มข้นกว่าผู้เรียนที่มีฐานะที่ดี

หรือปานกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้ตรงกับสโลแกนและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตที่กล่าวว่า “ชีวิตดี

ข้ึน ตั้งแต่มาเรียน”  

6) ควรส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ควบคู่กันไปด้วย หรือ ส่งเสริมการท่ากิจการ

ต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกับชุมชน หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน หรือใช้ทุนทางปัญญา มากกว่าการ

ใช้ทุนทรัพย์ ไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนกู้หนี้ยืมสินเกินตัวเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพราะไม่

สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการ

มีภูมิคุ้มกัน แต่ถ้ามีการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในล่าดับต่อไป 

หลังจากที่มีกิน มีใช้ของตนอย่างพอเพียงแล้ว พร้อม ๆ กับส่งเสริมทักษะความสามารถในการ

เป็นผู้ประกอบการ ก็เป็นส่ิงที่น่าสนับสนุน ซ่ึงการจะท่าแบบนี้ได้ อาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี และสามารถ

น่ามาประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกัน   

7) ควรให้ความส่าคัญในเรื่องการจัดท่าแผนรายได้และแผนอาชีพและโครงงานต่าง ๆ ที่

ไม่ใช่ยึดติดกับการที่ต้องมีที่ดินเพ่ือท่าการเกษตรเท่านั้น แต่เป็นการคิดหาวิธีการสร้างหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือส่งเสริมการเป็นผู้น่ากลุ่มอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่มี

อยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถค้าขายในตลาดออนไลน์หรือผ่านเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ได้

อย่างคล่องแคล่ว หากละเลยกลุ่มผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างล่าบาก นอกจากจะไม่

ท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียนได้จริงแล้ว (ตัวช้ีวัดความส่าเร็จประการหนึ่งที่ระบุไว้คือ 

การมีรายได้เพ่ิมข้ึนในระหว่างเรียน) ถือว่ามหาวิทยาลัยชีวิตไม่ประสบผลส่าเร็จในการจัด

การศึกษาที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพ่ือชาวบ้านหรือคนในชุมชนที่อยู่ในภาวการณ์เปล่ียนแปลง

อย่างแท้จริง และส่าหรับผู้เรียนกลุ่มที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือ มีหน้าที่การงาน /กิจการ/รายได้ที่

มั่นคงแล้ว ควรเน้นการจัดท่าแผนด้านการดูแลสุขภาพ และมีการบริหารจัดการเวลาที่มี

ประสิทธิภาพ ค่านึงถึงการท่างาน การพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตที่สมดุลสอดคล้องกัน และ

สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือท่าประโยชน์ให้กับชุมชน หรือส่งเสริมให้ริเริ่มกลุ่มหรือโครงงานที่

สามารถท่าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม จะท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส่าคัญต่อสังคม ถ้า

บุคคลหรือผู้เรียนที่มีความพร้อมทุกด้านอยู่แล้ว หันมามองสังคมที่อยู่รอบตัว จัดท่าโครงงานที่



54 | ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

เป็นประโยชน์ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในด้านจิตส่านึกที่มีต่อสังคมส่วนรวม ไม่ใช่เพียง

เพ่ือต้องการใบปริญญาบัตรไปประดับบารมีของตนเองเท่านั้น ถ้ามหาวิทยาลัยชีวิตมุ่งเน้นการ

เปล่ียนแปลงตนเองให้กับผู้เรียนที่มีฐานะดีไปในทางนี้ จะท่าให้เกิดคุณูปการสูงย่ิงต่อสังคม ที่

สถาบันอื่น ๆ ไม่สามารถท่าได้  

8) ในเรื่องแหล่งข้อมูลหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ที่ได้รับมาจากค่าบอกเล่าจากผู้ที่ได้เข้าเรียนหรือมีลูกหลานเข้าเรียน 

ที่เป็นลักษณะแบบ “ปากต่อปาก” โดยผู้เรียน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

ควรค่านึงถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ส่ือสาร รวมทั้งควรมีชุดข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์

หรือการส่ือสารที่ลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน เช่น แนวคิดการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด

หรือปรัชญาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตนเอง ตัวอย่างการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนเชิง

ประจักษ์ การพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในผู้เรียนที่สามารถน่าออกมาใช้ได้ แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีความส่าคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน การศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

จริง ความสามารถในการเป็นผู้น่าชุมชน การศึกษาดูงานในพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง

จุดเน้นอื่น ๆ เช่น การจัดท่าแผน 4 แผน การท่าโครงงานที่สามารถต่อยอดเปน็อาชีพหรอืการทา่

ประโยชน์ต่อสังคมได้ มากกว่าการให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าเรียนที่ไหน เรียนเมื่อใด ใช้ระยะเวลา

เท่าไร หรือรับปริญญากับใคร เป็นต้น  

9)  อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัจจัยที่ส่าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย

ชีวิต ซ่ึงสะท้อนออกมาจากความรู้สึกพึงพอใจในระดับมากทั้งของผู้เรียนและบัณฑิต  และ

มากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาใหม่ให้มีความรู้

และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับส่ิงที่สอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต เพราะจากเสียงสะท้อนที่คณะวิจัยได้รับมาขณะปฏิบัติงานในภาคสนาม 

พบว่า บางคนไม่เช่ือมั่นอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ 

เนื่องจากไม่สามารถส่ือสารได้ชัดเจน และไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถให้ความรู้ที่แตกต่างจาก

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไป เช่น ในส่ือออนไลน์ต่าง ๆ หรือมีกรณีที่ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

ตอนปลายที่มีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าและสนใจการเรียนรู้หรือความรู้มากกว่าใบปริญญา

บัตร มักสังเกตและเปรียบเทียบอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับอาจารย์ที่ไม่สามารถจัด
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กระบวนการเรียนรู้หรือส่ือสารไม่เก่ง ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยชีวิตควรด่าเนินไปตลอดเวลา รวมถึงการประเมินศักยภาพและการสร้างเสริมพลัง

เชิงบวก เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งใน

เรื่องการน่าความรู้ใหม่ๆ มาใช้สอน การใช้เทคนิคแปลกใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความ

มุ่งมั่นในการท่าผลงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์

วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในประเด็นทางวิชาการและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาใน “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต”  

และที่ละเลยไม่ได้คือ ควรให้ความส่าคัญกับการพัฒนาอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

ทุกประเภท โดยเฉพาะผู้มาใหม่ ให้เกิดการพัฒนาหรือเสริมศักยภาพความสามารถในด้านต่าง 

ๆ อย่างต่อเน่ือง ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งข้ึน และ

ให้การประเมินผลครั้งต่อไป มีคะแนนความพึงพอใจในด้านอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มี

คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนนเต็ม) ถ้าเป็นไปได้ 
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ภาคผนวก 

ก. สรปุคณุลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 329 54.3 

หญิง 277 45.7 

อายุ     

ต่่าสุด    18 ปี 
  

สูงสุด    72 ปี 
  

ต่่ากวา่ 25  79 13.0 

26-29 49 8.1 

30-39 128 21.1 

40-49 223 36.8 

50-59 102 16.8 

60-69 24 4.0 

70+ 1 0.2 

สถานภาพ     

โสด 155 25.6 

สมรส / อยู่ด้วยกันฉันทส์ามีภรรยา 360 59.4 

หม้าย 18 3.0 

หย่า / แยกทาง / เลิกกัน 32 5.3 

ไม่ประสงค์ระบุ 21 3.5 

ไม่ตอบ 20 3.3 

อาชีพหลัก     

เกษตรกร 174 28.7 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 23.8 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  76 12.5 

รับราชการ 68 11.2 

พนักงานในองค์กรเอกชน บริษัท กิจการ มูลนิธิ 52 8.6 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

คา้ขายเล็ก ๆ น้อย ๆ / รับจา้งทั่วไป 45 7.4 

ข้าราชการเกษียณ 21 3.5 

พระ/นักบวช 15 2.5 

ไม่มีอาชพี 7 1.2 

ไม่ตอบ 4 0.7 

การย้ายถิ่น     

เคย 154 25.4 

ไม่เคย 367 60.6 

ไม่ตอบ 85 14.0 

การเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว   

เป็นผู้หารายได้หลัก 332 54.8 

ไม่ใชผู่้หารายได้หลัก 256 42.2 

ไม่ตอบ 18 3.0 

รายได้ต่อเดือน     

ต่่ากวา่ 10,000 บาท 139 22.9 

10,001 – 20,000 บาท 144 23.8 

20,001 – 30,000 บาท 82 13.5 

30,001 – 40,000 บาท 93 15.3 

40,001 – 50,000 บาท 53 8.7 

50,001 บาทขึ้นไป 3 0.5 

ไม่มีรายได้ 47 7.8 

ไม่ต้องการระบุ 15 2.5 

ไม่ตอบ 30 5.0 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน     

จัดท่าเป็นประจ่า 547 90.3 

เคยจัดท่า แต่ปัจจุบันไม่ได้ท่าแล้ว 12 2.0 

ไม่ได้จัดท่า 8 1.3 

ไม่ตอบ 39 6.4 

ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน     

เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ 187 30.9 

เพียงพอและมีเหลือเก็บ 308 50.8 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ไม่เพียงพอ 52 8.6 

ไม่ตอบ 59 9.7 

หนี้สิน     

มี 378 62.4 

เคยมี แต่ใชห้นี้หมดแล้ว 55 9.1 

ไม่ม ี 138 22.8 

ไม่ตอบ 35 5.8 

มูลค่าหนี้สินที่มีอยู่     

ต่่ากวา่ 50,000 บาท 151 39.9 

50,000-99,999 บาท 97 25.7 

100,000 - 499,999 บาท 49 13.0 

500,000 - 999,999 บาท 32 8.5 

1,000,000-2,999,999 บาท 35 9.3 

3,000,000-4,999,999 บาท 13 3.4 

5,000,000 ขึ้นไป 1 0.3 

การใช้จ่ายที่ท าให้เกิดหนี้สิน     

คา่ใช้จา่ยทั่วไปในครัวเรือน 101 26.7 

สิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน 184 48.7 

การศกึษาของบุตรหลาน 27 7.1 

ลงทุนในอาชพี 54 14.3 

อ่ืน ๆ เชน่ ค่ารักษาพยาบาล 12 3.2 

ความสามารถในการช าระหนี้สิน     

สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา 309 81.5 

ไม่สามารถช่าระได้ตามก่าหนดเวลา 33 8.7 

ไม่ตอบ 36 9.5 

การถือครองที่ดิน (ที่อยู่อาศัย)     

ต่่ากวา่ 10 ไร่ 354 58.4 

11-30 ไร่ 72 11.9 

31-50 ไร่ 21 3.5 

50 ไร ่ขึน้ไป 7 1.2 

ไม่ตอบ 152 25.1 
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รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

การถือครองที่ดิน (การเกษตร/กจิกรรมอื่น ๆ)     

ไม่มทีี่ดินท่ากิน 25 4.1 

ต่่ากวา่ 10 ไร่ 201 33.2 

11-30 ไร่ 146 24.1 

31-50 ไร่ 72 11.9 

50 - 99 ไร่ 15 2.5 

100 ไร+่ 1 0.2 

ไม่ตอบ 146 24.1 

บทบาทในชุมชน-ประชาสังคม ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 

มี 325 53.6 

ไม่ม ี 129 21.3 

ไม่ตอบ 152 25.1 

ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน     

ด ี 419 69.1 

ปานกลาง 139 22.9 

น้อย 18 3.0 

ไม่คอ่ยดี 8 1.3 

ไม่ตอบ 22 3.6 

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่     

ด ี 335 55.3 

ปานกลาง 222 36.6 

น้อย 16 2.6 

ไม่คอ่ยดี 7 1.2 

ไม่ตอบ 34 5.6 
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ข. สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวติ 

รายละเอียด  จ านวน  ร้อยละ 

ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวติ   

ม. 6 จากโรงเรียนมัธยมภาคปกติ 159 26.2 

ม. 6 จาก กศน. 366 60.4 

ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า 32 5.3 

ปริญญาตรี 11 1.8 

ไม่ตอบ 38 6.3 

วธิกีารเดินทางมาเรียน     

เดิน / จักรยาน 38 6.3 

พาหนะส่วนตัว 442 72.9 

รถโดยสาร 18 3.0 

อาศัยเพื่อนเรยีนรว่มรุ่น 65 10.7 

ไม่ตอบ 45 7.4 

แหล่งเงนิค่าเล่าเรียน     

เงินของตัวเอง 518 85.5 

เงินของบดิา/มารดา 38 6.3 

เงินกู้ธนาคาร / สหกรณ์ 13 2.1 

มีผู้ออกค่าใชจ้่ายให้ 16 2.6 

เงินกู้ยืมนอกระบบ 9 1.5 

ยืมเงินจากกองทุน 3 0.5 

ยืมเงินจากเพื่อนเรียนด้วยกัน 2 0.3 

ไม่ตอบ 7 1.2 

ปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน     

ไม่เคยมี 427 70.5 

เคยมี 141 23.3 

เคยมี และยังคา้งจ่าย 12 2.0 

ไม่ตอบ 26 4.3 

การตัดสินใจเข้ามาศึกษา     

ตัดสินใจด้วยตนเอง 373 61.6 

มีผู้อ่ืนชักชวน 192 31.7 
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รายละเอียด  จ านวน  ร้อยละ 

ไม่ตอบ 41 6.8 

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยชีวิต     

ค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา / ศิษยเ์ก่า 285 47.0 

บุคคลที่รู้จัก /  บุคคลใกล้ชิด / ครอบครัว / ญาติพี่นอ้ง 264 43.6 

อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 201 33.2 

สื่อสังคมออนไลน์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์ 149 24.6 

วิทยุ / โทรทัศน์ 95 15.7 

แผ่นพับ/ป้ายประกาศ 91 15.0 

อาจารย์ ม. ชีวิต 59 9.7 

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ ์ 12 2.0 

การสนับสนุนของครอบครัว     

สนับสนุน 545 89.9 

เริ่มแรกไม่สนับสนุน ต่อมาสนับสนุน 15 2.5 

ไม่มีความคดิเห็น 12 2.0 

ไม่สนับสนุน 12 2.0 

ไม่ตอบ 22 3.6 

การทราบปรัชญา แนวคดิ ของ ม.ชวีิต     

ทราบ 492 81.2 

ไม่ทราบ 46 7.6 

ไม่ตอบ 68 11.2 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เคยได้ยินหรือไม่     

เคยได้ยนิ 497 82.0 

ไม่เคยได้ยนิ 61 10.1 

ไม่ตอบ 48 7.9 

การสร้างเสริมพลังอ านาจ เคยได้ยินหรือไม่     

เคยได้ยนิ 378 62.4 

ไม่เคยได้ยนิ 69 11.4 

ไม่ตอบ 159 26.2 

การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง     

ได้เรยีนรูแ้ล้ว 579 95.5 

ยังไม่ได้เรยีนรู้ 8 1.3 
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รายละเอียด  จ านวน  ร้อยละ 

ไม่ตอบ 19 3.1 

ประโยชน์ของแผน 4 แผน      

เป็นประโยชน์ มาก 486 80.2 

เป็นประโยชน์ พอสมควร/ปานกลาง 57 9.4 

ไม่เป็นประโยชน์ 7 1.2 

ไม่ตอบ 56 9.2 

วชิาที่ประทับใจ     

การรูจ้ักตนเองและการเปลี่ยนแปลงตน 428 70.5 

การพัฒนาชวีิต 338 55.7 

กฎหมายในชวีิตประจ่าวัน  248 40.8 

กจิกรรมการเรียนรวม ศรป. 235 38.8 

การพัฒนาชุมชน 203 33.4 

สุนทรยีภาพทางศิลปะและดนตรี 158 26.0 

วิถสีู่ชวีิตพอเพียง 135 22.3 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานในชวีิตประจ่าวัน 120 19.8 

ผู้น่าการเปลี่ยนแปลงและการจัดกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อการพัฒนา 113 18.6 

กลุ่มวิชาการจัดการเกษตร 113 18.6 

การลงพื้นที่ชุมชน  90 14.9 

ศึกษางานนอกสถานที่  68 11.1 

การถูกคาดหวังให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

ทราบและเห็นด้วย 473 78.1 

ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย 5 0.8 

ไม่ทราบ 55 9.1 

ไม่ตอบ 73 12.0 

ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้     

ไม่มีปัญหาอุปสรรค 221 36.5 

รายได้/รายจ่ายในครอบครัว 275 45.4 

ตัวของผู้เรยีนเอง/ตนเอง 110 18.2 

ระยะทาง/การเดินทาง 59 9.7 

คนในครอบครัว 51 8.4 

วิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต 43 7.1 
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รายละเอียด  จ านวน  ร้อยละ 

ความคุ้มค่าต่อการเรียนการสอนในมหาวทิยาลัยชีวิต      

คุม้ค่า 587 96.9 

ไม่คุม้ค่า 12 2.0 

ไม่ตอบ 7 1.2 

ความมั่นใจต่อการศึกษาจนส าเร็จ     

มั่นใจ 587 96.9 

ไม่มั่นใจ 11 1.8 

ไม่ตอบ 8 1.3 

 

เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

เหตุผล 
มากที่สุด ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ รวม 

n % n % n % n % n % 

ปริญญาบัตร 393 64.9 151 24.9 23 3.8 39 6.4 606 100.0 

การยอมรับทางสังคม 345 56.9 178 29.4 27 4.5 56 9.2 606 100.0 

ความภาคภูมิใจ 472 77.9 68 11.2 38 6.3 28 4.6 606 100.0 

 

เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต นอกเหนือจาก 3 เหตุผลข้างต้น 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง 524 86.5 

2. น่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ 454 74.9 

3. ต้องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 322 53.1 

4. อยากเรยีนรู้กับผูป้ฏิบัติจริง 125 20.6 

5. ต้องการเป็นผู้น่าชุมชน / มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 114 18.8 

6. อยากเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน 98 16.2 

7. ต้องการใช้ความรูเ้พื่อชว่ยเหลือผู้อ่ืน 75 12.4 
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ค. ผลคะแนนความพงึพอใจโดยเฉลี่ยของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษา 

ปัจจัยและรายละเอยีด 
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หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โครงสร้างการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

31.98 50.11 16.98 0.81 0.09 4.15 0.92 มาก 

1. รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวชิาน่าสนใจ ตรงกบั

ความต้องการของท่านหรือผู้เรยีน 

33.83 55.78 10.40 0.00 0.00 4.23 0.62 มาก 

2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนสนบัสนนุให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชมุชน 

40.26 51.65 8.09 0.00 0.00 4.32 0.62 มาก 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมปีระโยชน์ ตรงตามความ

สนใจของผูเ้รียน 

31.68 53.47 14.69 0.17 0.00 4.17 0.67 มาก 

4. ท่าให้เขา้ใจและท่างานร่วมกับชุมชน4ขึน้ 33.33 50.17 15.68 0.66 0.00 4.23 1.80 มาก 

5. ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 26.90 53.47 19.31 0.33 0.00 4.07 0.69 มาก 

6. ระยะเวลาของแต่ละรายวชิา/แตล่ะคาบมคีวามเหมาะสม 23.60 52.81 22.11 1.16 0.33 3.98 0.73 มาก 

7. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 18.15 40.10 36.96 4.13 0.50 3.78 1.80 มาก 

8. เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชวีิต 44.39 43.23 11.72 0.66 0.00 4.31 0.70 มาก 

9. ท่าให้ผูเ้รยีนรู้เท่าทัน 35.64 50.33 13.86 0.17 0.00 4.21 0.68 มาก 

ระบบการเข้าเรยีน การลงทะเบียนเรยีน  22.85 49.26 24.09 3.34 0.45 3.91 0.79 มาก 

10. สะดวก รวดเรว็ 24.75 52.31 21.78 1.16 0.00 4.01 0.72 มาก 

11. ใช้เทคโนโลยทีีท่ันสมัยช่วยในการอ่านวยความสะดวก 19.47 51.49 24.59 4.29 0.17 3.86 0.78 มาก 

12. มคีู่มือประกอบ ครบทุกรายละเอยีด อ่านเข้าใจง่าย 18.98 48.84 25.91 5.78 0.50 3.80 0.83 มาก 

13. มเีจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ แนะนา่อย่างด ี 28.22 44.39 24.09 2.15 1.16 3.96 0.84 มาก 

พื้นที่การเรียนรู ้ ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน  32.57 47.06 18.48 1.39 0.46 4.11 0.98 มาก 

14. ศูนย์การเรียนรูอ้ยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก 28.71 41.91 24.75 2.81 1.82 3.93 0.90 มาก 

15. มบีรรยากาศของการเรียนรู้ทีส่รา้งสรรค์ เป็นมติร 34.98 49.83 14.19 0.83 0.17 4.19 0.71 มาก 

16. เป็นแหล่งภูมปิัญญา แหล่งค้นควา้หาความรู้ที่มี

คุณภาพระดับใชก้ารไดด้ี 

32.84 49.17 16.67 1.16 0.00 4.21 1.81 มาก 

17. มปีราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน/ศนูย์เรยีนรู้ ที่สามารถใหท้ั้ง

สติและปัญญาที่ชดัเจน เปน็ประโยชน์ มีคุณคา่4 

34.16 47.52 17.33 0.99 0.00 4.15 0.73 มาก 

18. มชีุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปดิกว้างให้ชุมชนและ

ผู้สนใจทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู ้

32.18 46.86 19.47 1.16 0.33 4.09 0.77 มาก 

กระบวนการเรียนรู้  30.96 53.38 15.12 0.45 0.06 4.16 0.81 มาก 

19. ส่งเสริมการคดิค้นกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ

ชีวติจริงของผูเ้รียนแต่ละคน 

32.18 52.97 14.85 0.00 0.00 4.17 0.66 มาก 
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20. เน้นบทบาทผู้เรียน เปดิโอกาส/ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มที ่

35.48 52.31 11.72 0.50 0.00 4.23 0.66 มาก 

21. วิธีการเรียนการสอนสร้างสรรค์ และหลากหลาย 28.55 54.29 17.16 0.00 0.00 4.11 0.67 มาก 

22. ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน 36.30 50.83 12.54 0.17 0.00 4.30 1.71 มาก 

23. ส่งเสริมการท่างานร่วมกับผู้อ่ืน 36.14 53.63 10.07 0.17 0.00 4.26 0.64 มาก 

24. มกีารประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความเป็น

จริง 

27.89 55.78 15.51 0.66 0.17 4.11 0.68 มาก 

25. มกีารน่าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรียนมา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

26.90 51.32 19.64 1.82 0.33 4.03 0.75 มาก 

26. มกีารทบทวนหลังการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมการ

เรียนรู้ (After action review - AAR) 

24.26 55.94 19.47 0.33 0.00 4.04 0.67 มาก 

อาจารย์ผู้สอน ประจ า / พเิศษ   42.37 47.45 9.70 0.35 0.07 4.34 1.03 มาก 

27. มคีวามตรงต่อเวลา 39.77 47.85 11.55 0.50 0.33 4.26 0.70 มาก 

28. เข้าสอนสม่่าเสมอ 43.56 46.37 9.90 0.17 0.00 4.33 0.66 มาก 

29. มคีวามตั้งใจจัดการเรียนรู้ เตรียมการสอนเป็นอย่างดี 42.57 49.34 7.59 0.50 0.00 4.34 0.64 มาก 

30. เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถในเร่ืองที่สอน 43.56 47.36 8.25 0.66 0.00 4.42 2.12 มาก 

31. มปีระสบการณ์ในเร่ืองทีส่อน 42.57 48.68 8.42 0.33 0.00 4.33 0.64 มาก 

32. เข้าใจบรบิทชวีิตของผู้เรียนและชุมชน 41.09 47.69 10.89 0.17 0.00 4.35 1.38 มาก 

33. สามารถถา่ยทอดไดด้ี และกระตุ้นให้ผู้เรยีนคิด 

วิเคราะห์ อย่างมีเหตุมผีล และอ่ืนๆ 

42.41 47.03 10.40 0.17 0.00 4.32 0.66 มาก 

34. มจีิตวทิยาในการกระตุ้นใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 40.59 47.69 10.73 0.50 0.33 4.35 1.80 มาก 

35. เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง / เคารพความคดิเห็นของ

ผู้เรียน 

45.21 45.05 9.57 0.17 0.00 4.35 0.66 มาก 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง   31.96 52.15 15.27 0.56 0.05 4.16 0.76 มาก 

36. เป็นผูท้ี่มบีทบาททางสังคมในพ้ืนที่เรียนรู้ เช่น เป็น

สมาชิกที่เขม้แข็งของกลุ่ม/ชมรม/องค์กร 

38.61 48.35 12.38 0.33 0.33 4.25 0.70 มาก 

37. มปีระสบการณข์ับเคลื่อนชุมชน สามารถน่าการพฒันา

ชุมชนท้องถิ่นได ้

37.62 49.34 12.21 0.83 0.00 4.24 0.69 มาก 

38. เป็นผู้ทีรู่้บรบิทของพ้ืนที่ รู้จักคน ภูมิประเทศ สังคม 

วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

สามารถสนับสนุนขอ้มูลของพ้ืนที่เรียนรู้ 

27.72 55.78 16.17 0.33 0.00 4.11 0.66 มาก 

39. เป็นผู้มบีารมี น่าเชื่อถือ ศรัทธาและไว้วางใจของชุมชน 22.61 56.44 20.30 0.50 0.17 4.01 0.68 มาก 
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40. มทีักษะการเป็นวทิยากรกระบวนการท่าแผนแม่บท

ชุมชน และการพฒันาโครงงานชุมชนด้านต่างๆ โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

30.36 53.47 15.35 0.83 0.00 4.13 0.69 มาก 

41. สามารถใช้เครื่องมือทางการศึกษาหลากหลายแบบ 

เพ่ือสร้างการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม 

28.05 53.14 17.99 0.83 0.00 4.08 0.70 มาก 

42. ช่วยนักศึกษาประสานงานและคดัเลือกพ้ืนที่เรียนรู้ 

รวมถงึช่วยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชนและผู้แทน

หน่วยงานในพืน้ที่เข้าร่วมเรียนรู ้

33.00 49.83 16.17 0.99 0.00 4.15 0.71 มาก 

43. ท่าความเขา้ใจกับนักศกึษาถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นของการ

เรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา 

29.54 53.63 16.34 0.50 0.00 4.12 0.68 มาก 

44. สามารถบูรณาการวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษานัน้กับ

การพัฒนาชุมชน มแีผนและรายละเอียดของกจิกรรม

กอ่นน่านักศกึษาเข้าชุมชน 

31.68 53.14 14.36 0.83 0.00 4.16 0.68 มาก 

45. จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้นักศกึษา แกนน่าชุมชน 

และผู้แทนหน่วยงานมาร่วมทบทวนสถานการณ์ของ

ชุมชนในประเด็นตา่งๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการของ

ชุมชนที่จะใชเ้ป็นสาระของการเรียนรู ้วางแผน จัดทา่

โครงงานชุมชน และก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับ

ชุมชน 

31.02 53.30 15.35 0.33 0.00 4.15 0.67 มาก 

46. จัดกระบวนการเรียนรูใ้นชุมชนที่ครบถว้น โดย

ครอบคลุมทุกส่วนของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ – 

ตรวจสอบ – ปรับปรุง 

28.38 54.29 16.67 0.50 0.17 4.10 0.69 มาก 

47. รอบรู้ทั้งศาสตร์สากลและภูมิปัญญา สามารถให้การ

แนะน่า และช่วยให้นักศกึษาและชุมชนตัดสนิใจเลือกแนว

ทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้เหมาะสม 

28.71 54.46 16.67 0.17 0.00 4.12 0.67 มาก 

48. แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมร่วมกับ

นักศึกษา ในฐานะผู้น่าทีม และค่อยๆ ถอยไปเป็น

ผู้สนับสนุนใหน้ักศึกษาได้นา่หรือด่าเนินการตามความ

เหมาะสม 

30.69 53.63 14.69 0.83 0.17 4.14 0.70 มาก 

49. มคีวามเอาใจใส่และความจริงใจต่อชุมชนและนักศกึษา 

มเีวลาให้กับชุมชน และเต็มใจกับพันธะผูกพันระยะยาว 

เพ่ือจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

33.17 51.82 14.52 0.50 0.00 4.18 0.68 มาก 
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50. แสดงออกถงึความหว่งใย ให้ก่าลังใจ และสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่นักศึกษาและชุมชน 

38.94 47.36 13.53 0.17 0.00 4.25 0.69 มาก 

51. มคีวามทุ่มเท จริงจัง และมุง่มั่นให้เกดิผล “ชุมชน

เรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” 

38.45 50.00 11.22 0.33 0.00 4.27 0.66 มาก 

52. มคีวามสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้าง

ความเขา้ใจกับนักศึกษาและชุมชน สามารถถา่ยทอด

หลักการ ความรู้ วิธีการไดด้ี ไม่ท่าให้นักศกึษาและชุมชน

สับสนหรือเกิดความขัดแย้ง 

32.18 52.48 14.52 0.66 0.17 4.16 0.70 มาก 

53. เฝ้าระวังและติดตามผลการพฒันานักศึกษา แกนน่า

ชุมชน และผลการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะน่าแนว

ทางการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

31.68 51.49 16.01 0.83 0.00 4.14 0.70 มาก 

54. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้

เรียนรู้การบริหารโครงงาน การหาทนุหรือทรัพยากร การ

สร้างทีมงาน การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหาอุปสรรคด้วย

มาตรการทางวิชาการและมาตรการทางสังคม การสรา้ง

เครือข่าย การก่ากับและประเมนิผล 

32.67 49.50 17.16 0.50 0.00 4.23 2.18 มาก 

55. ร่วมสรุปบทเรยีน จัดการความรู ้และให้ความ

ช่วยเหลือในการทา่รายงานของนักศกึษา และการสะทอ้น

ข้อมูล ความรู้และผลการพัฒนากลบัสู่ชุมชน 

34.16 51.49 13.86 0.50 0.00 4.19 0.68 มาก 

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ บรรยากาศในการเรยีนรู้  25.14 50.22 22.44 1.93 0.28 3.98 0.75 มาก 

56. ประยุกตใ์ช้สิ่งที่มใีนท้องถิ่นได้เหมาะสม 29.37 51.16 18.65 0.83 0.00 4.09 0.71 มาก 

57. มอีุปกรณ์เครื่องมือ ส่าหรับการปฏบิัติจรงิ เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้เรียน 

20.79 49.01 26.73 3.30 0.17 3.87 0.78 มาก 

58. มสืี่อการเรียนการสอนที่ดี มคีุณภาพ ท่าให้เขา้ใจงา่ย 

การเรียนรูไ้ม่สะดุด 

25.25 50.50 21.95 1.65 0.66 3.98 0.77 มาก 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน  29.75 53.44 16.37 0.39 0.04 4.13 0.78 มาก 

59. สามารถขวนขวายหาความรู้ที่สา่คัญเพิ่มเติมด้วย

ตนเองตลอดเวลา 

31.68 55.12 12.87 0.33 0.00 4.18 0.65 มาก 

60. สามารถเช่ือมโยงทฤษฎทีี่เรียนสูก่ารปฏบิัติได้จริง 29.04 56.77 13.86 0.17 0.00 4.23 2.13 มาก 

61. คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือปฏบิัติในสิ่งที่สา่คัญ ไม่รอเวลา 29.04 57.59 13.04 0.33 0.00 4.15 0.64 มาก 

62. มคีวามสามารถในการคิดค้น/พฒันานวัตกรรมต่าง ๆ 

ท่าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 

28.05 53.14 18.32 0.50 0.00 4.09 0.69 มาก 

63. รับฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น4ขึน้/ใจกวา้งขึน้ 33.33 55.78 10.73 0.17 0.00 4.22 0.63 มาก 

64. คิดนอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวธิีคดิ/วิธีมองสิ่งรอบตวั 30.20 53.63 15.51 0.66 0.00 4.13 0.68 มาก 
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65. แกป้ัญหาด้วยสันติวธิี/มคีวามสุขมุรอบคอบ4ขึน้ 28.88 57.26 13.86 0.00 0.00 4.15 0.64 มาก 

66. มอีาชีพ/รายได้ที่มั่นคง 27.39 54.46 17.99 0.17 0.00 4.09 0.67 มาก 

67. สามารถลดรายจ่ายลงได้ มเีงินออมเพิ่มขึน้ 28.55 49.50 21.45 0.50 0.00 4.06 0.72 มาก 

68. สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพของตัวเองได้

อย่างรอบคอบ มีเหตุมผีล มภีูมิคุม้กัน 

29.04 52.64 17.82 0.50 0.00 4.10 0.69 มาก 

69. ครอบครัวมคีวามอบอุน่ มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 35.48 51.32 12.87 0.00 0.17 4.27 1.38 มาก 

70. ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับ4ขึน้ 31.19 54.62 13.70 0.17 0.33 4.16 0.68 มาก 

71. มเีครือข่ายเพิ่ม4ขึน้ 31.02 53.96 14.52 0.50 0.00 4.16 0.67 มาก 

72. มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 

และสามารถใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 

28.88 53.30 17.00 0.83 0.00 4.10 0.69 มาก 

73. มจีิตอาสา ต้องการมสี่วนร่วมกับชุมชนเพิ่ม4ขึน้ 34.16 50.83 14.52 0.50 0.00 4.19 0.69 มาก 

74. มสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชนเกดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

29.54 51.98 17.82 0.66 0.00 4.10 0.70 มาก 

75. ใสใ่จสิ่งแวดลอ้มรอบตัว/ความเป็นอยู่รว่มกันของคนใน

ชุมชน4ขึน้ 

31.02 54.46 14.19 0.33 0.00 4.16 0.66 มาก 

76. ตัวผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น

ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศกึษา 

30.20 51.98 17.49 0.33 0.00 4.12 0.69 มาก 

77. ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดัเจน เป็น

รูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

23.27 46.53 28.71 1.32 0.17 3.91 0.76 มาก 

78. ผู้เรียนและครอบครัวสามารถดา่รงชีวิตอยู่ในชุมชนได้

ด้วยการพึ่งพาตนเองอยา่งพอเพียงและอยู่ได้อยา่งมี

ศักดิ์ศร ี

31.52 54.62 13.37 0.50 0.00 4.17 0.66 มาก 

79. มสีมรรถนะ/ศกัยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการ

ชีวติตนเอง ครอบครัวดีขึ้นทุกด้าน 

28.71 55.78 15.51 0.00 0.00 4.13 0.65 มาก 

80. มสีมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการ

ชุมชนดีขึน้ทุกด้าน 

24.26 50.50 24.92 0.17 0.17 3.99 0.72 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
     

    
 

81. ความพงึพอใจต่อมหาวิทยาลัยชวีิตและการจัด

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

43.07 47.03 9.57 0.33 0.00 4.33 0.66 มาก 
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ง. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวติ  

(สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน - สรพ.) 

ด่าเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย สถาบันการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) 
 

ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึน้ในบริบท

ของมหาวิทยาลัยชีวติ จัดท่าขึน้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ระบบการจดัการศกึษา  

2. ขอ้มูลหรือค่าตอบทุกขอ้ของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและการบริหาร และพฒันาสถาบันฯ ให้

สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงนิ ในระยะต่อไป  

3.  ความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามนีจ้ะเป็นความลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น จะไมท่่าการอ่ืนใดที่

กอ่ให้เกดิความเสยีหายกับบุคคลหรอืองคก์รเด็ดขาด 

4. แบบสอบถามนี้ มทีั้งหมด 12 หน้า แบ่งออกเป็น 4 สว่น (ใช้เวลา 50 นาที โดยประมาณ)  ดังนี ้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรยีน ครอบครัว และชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกับการศึกษาในมหาวทิยาลัยชีวติ 

ส่วนที่ 3 การประเมนิความพึงพอใจของท่านต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะถึงจุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพ และขอ้จ่ากัด/สิ่งที่ต้องการให้เกดิการปรบัปรุง/

แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยชีวติบรรลุวสิยัทัศน์และพนัธกิจที่ก่าหนดไวไ้ด้มากยิ่งขึ้น 

จึงขอความกรุณาจากท่านในการกรอกข้อมูลตามความจรงิให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วจิัยขอขอบคุณท่านเป็น

อย่างสูงมา ณ ทีนี ้ที่ไดส้ละเวลาทา่แบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์  

 

ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน 

ค าสั่ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน □ หรือเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง  

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

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

 สถานภาพ □ 1) โสด   □ 2) สมรส / อยู่ดว้ยกันฉันท์สามีภรรยา   

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

□ 5) ไม่ประสงค์ระบุ  

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

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

 ทา่นเกิดในชุมชนนีห้รือไม่      □ 1) ใช่                           □ 2) ไม่ใช่ (ตอบค าถาม 5.1-5.2) 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

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

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

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

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

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

 อาชีพหลักของทา่น     

□ 1) ไม่มอีาชีพ เน่ืองจาก........................................................................................................................ 

□ 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/

ช่ือองค์กร........................................................................................................................................ 

□ 7) เกษตรกร ระบุ พืชที่ปลูก และสัตว์ท่ีเลีย้ง ....................................................................................... 

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

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

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

 อาชพีอ่ืนๆ ที่สร้างรายได้เสริม   
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

 ทา่นเคยย้ายถิ่น หรือไปท่างานนอกชุมชน นอกพ้ืนที่ เชน่ กรุงเทพ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศบ้าง

หรือไม่ 

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

  คร้ังที่ 1 จังหวัด/ประเทศ  ..................... ตัง้แต่ (เดือน/ปี).....................ถึง (เดือน/ปี)....................  

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

 ทา่นเป็นผู้ที่หารายได้หลักให้ครอบครัวใชห่รือไม่        

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

12.1 ใครเป็นผู้ท่ีหารายได้หลัก   

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

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่านและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน 

13.1 รายได้ของท่าน 13.2 รายได้ของสมาชกิคนอ่ืนในครัวเรือน (รวมกัน) 

รวมถึงรายได้จากสมาชิกท างานต่างถิ่นที่ส่งเงนิกลับ 

รายได้หลัก รายได้เสริม รายได้หลัก รายได้เสริม 

□ 1) ไม่มรีายได้  

□ 2) ต่ ากว่า 10,000 บาท 

□ 3) 10,001 – 20,000 บาท    

□ 4) 20,001 – 30,000 บาท 

□ 5) 30,001 – 40,000 บาท 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไม่ต้องการระบุ 

□ 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 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) 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 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) 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 

□ 5) 40,001 – 50,000 บาท 

□ 5) 50,000 บาทขึ้นไป     

□ 9) ไมต่้องการระบุ 

 ทา่นได้จัดท่าบัญชีครัวเรือนหรือไม่  

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

□ 2)  จัดท่าเป็นประจ่า  

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

 ทา่นบริหารรายรับรายจ่ายในครัวเรือนอย่างไร 

  □ 1) น่ารายรับของทุกคนมารวมกันและจัดสรรตามรายจ่ายที่มี 

  □ 2) รับผิดชอบรายรับและรายจ่ายของตนเอง 

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

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

 ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเร่ืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    

  □ 1)  ตัวทา่นเอง โดยมีคา่ใชจ้่ายเดือนละ  ............................................ บาท    
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

 ทา่นคดิว่ารายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอส่าหรับครัวเรือนของท่านหรือไม่  

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

□ 2)  เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ   

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

 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 เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบา้น 

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

18.3 ท่านสามารถช่าระหนีไ้ด้ตามก่าหนดเวลาใชห่รือไม่   □ 1) ใช่   □ 2) ไม่ใช ่

 การครอบครองที่ดนิของท่าน  

ที่ดินส าหรับ สิทธิ ์ จ านวน 

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. 

 บทบาทของทา่นในชุมชน / อ่าเภอ / จังหวัด / ประเทศ 

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

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

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

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

20.2) ทา่นเป็นสมาชกิกลุม่อะไรบ้าง (ระบุช่ือกลุ่ม 3 ล่าดับที่ส่าคัญที่สุด)              
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

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

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

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

 คนในชุมชนหรือหมู่บา้นที่ท่านอยู่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

  □ 1) เกษตรกรรม  □ 2) รับจ้างทั่วไป   

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

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

 ท่านรูส้ึกวา่คุณภาพความสัมพันธ์ของตัวท่านกับคนในชุมชน ในภาพรวมเป็นอย่างไร 

□ 1) ดี                   □ 2) ปานกลาง  

□ 3) น้อย               □ 4) ไม่คอ่ยดี  

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

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

 ความรู้ของทา่นเกี่ยวกับชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับใด   

□ 1) ดี                   □ 2) ปานกลาง  

□ 3) น้อย               □ 4) ไม่คอ่ยดี  

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

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

ส่วนท่ี 2: ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต 
 ระดับการศึกษากอ่นเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยชวีิต 

           □ 1) ม. 6    จาก      โรงเรยีนมัธยมภาคปกต ิ      กศน. 

□ 2) ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา ............................................................................................. 

 □ 3) ปริญญาตร ีสาขา (ระบุ) ........................................................................................................ 

                         ช่ือสถาบันที่ส่าเร็จการศึกษา.......................................................จังหวัด......................... 

 □ 4) อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................. 

 ปัจจุบันท่านก่าลังศึกษาอยู่ระดับใด สาขาวิชาใด ศูนยก์ารเรยีนรูใ้ด 

□ ปรญิญาตรี 

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

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

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

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

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

□ ปรญิญาโท 

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

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

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

คาดวา่จะจบปี ...................................................... 

พื้นที่เรยีนรู้หลักของกลุ่ม คือ  

บา้น / ชุมชน .............................ต่าบล..........................อ่าเภอ ................................จังหวัด .................... 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

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

 ระยะทางจากที่พักปัจจุบันมาท่ีศูนย์การเรียนรู้ .................................... กิโลเมตร  

 เดินทางโดยวิธีใดเป็นหลัก  

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

□ 4) อาศัยเพ่ือนเรียนรว่มรุน่ □ 5) อ่ืนๆ............................................................... 

 คา่ใช้จา่ยเพ่ือการศึกษา เฉลี่ยต่อเดือน  

รายการ ระบุ (บาท) 

1) คา่เดินทาง ..................................... บาท 

2) คา่ท่ีพัก ..................................... บาท 

3) ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การศกึษา / กิจกรรม ..................................... บาท 

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

 คา่เล่าเรียนของท่าน ส่วนใหญ่มาจาก  

 □ 1) เงินของตัวเอง   □ 2) เงินของบดิา/มารดา 

  □ 3) เงินกู้ยืมนอกระบบ   □ 4) เงินกู้ธนาคาร ระบุช่ือธนาคาร ......................... 

  □ 5) ยืมเงินจากกองทุน    □ 6) ยืมเงินจากเพื่อนเรยีนด้วยกัน 

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

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

 ทา่นเคยมีปัญหาในเร่ืองค่าเล่าเรยีนที่มหาวิทยาลัยชวีิตบ้างหรือไม่ 

□ 1) ไม่เคยมี     □ 2) เคยมี  

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

 ทา่นได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชวีิต จากแหล่งใด (เลือกได้หลายข้อ) 

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

  □ 3) แผ่นพับ/ป้ายประกาศ   □ 4) ค่าบอกกล่าวจากนักศึกษา / ศิษย์เกา่ 

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

□ 7) อาจารย์ ม. ชวีิต     □ 8) อ่ืนๆ ระบุ ....................................................... 

 ทา่นเข้ามาเรยีนที่มหาวิทยาลัยชวีิตด้วยการตัดสินใจชองตัวท่านเองหรือมีผู้อ่ืนชักชวน 

□ 1) ตัดสินใจด้วยตนเอง   □ 2) มีผู้อ่ืนชักชวน (ตอบค่าถาม 33.1)  

33.1 ใครเป็นผู้ชักชวน  

□ 1) เพื่อนที่เรียน/เคยเรยีนที่นี่   □ 2) อาจารย์ที่สอนที่นี่ □ 3) ผู้อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 เหตุผลหลักที่ท่านตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชวีิต กรุณา √ ในชอ่งที่ตรงกับความรูส้ึกของท่านตาม

จรงิ 



ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียน | 75 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ความต้องการ มากที่สุด ปานกลาง น้อย 

1) ใบปริญญาบัตร    

2) การยอมรับทางสังคม    

3) ความภาคภูมิใจ    

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

 จากข้อ 34 ท่านมีเหตุผลอ่ืน ๆ อกีหรือไม่ ถ้ามี กรุณาตอบตามความเป็นจริง (ส าคัญที่สุด ไม่เกิน 3 

ข้อ) 

□ 1) ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง      □ 2) น่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริง 

□ 3) ต้องการใชช้วีิตแบบพอเพียง □ 4) ต้องการใชค้วามรู้เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

□ 5) อยากเรยีนรูก้ับผู้ปฏิบัตจิรงิ  □ 6) อยากเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผูอ่ื้น 

□ 7) ต้องการเป็นผู้น่าชุมชน / มีบทบาทหรือมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน 

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

 ครอบครัวของท่าน สนับสนุน ให้ทา่นเรยีนในมหาวิทยาลัยชวีิตหรือไม่ 

□ 1) สนับสนุน  

□ 2) ไม่สนับสนุน 

□ 3) เริ่มแรกไม่สนับสนุน ต่อมาสนับสนุน 

□ 4) ไม่มีความคดิเห็นใด  

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

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

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

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

 ทา่นทราบเกี่ยวกับปรัชญา และแนวคิดของมหาวิทยาลัยชวีิต หรือไม่ ทราบว่าอยา่งไร 

□ 1) ไม่ทราบ  

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

 ทา่นเคยได้ยนิค่าว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หรือไม่  ได้ยินจากใคร และในมุมมองของท่านคือ

อะไร 

□ 1) ไม่เคยได้ยิน 

□ 2) เคยได้ยนิ (ตอบค าถาม 38.1-38.2) 

38.1 ท่านเคยได้ยนิจากแหล่งข้อมูลใด (ตอบได้หลายข้อ) 

□ 1) เพื่อนนักศึกษา   □ 2) อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยชวีิต 

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

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

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

38.2 การเรยีนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของท่าน คืออะไร.............................................................. 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

 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 การเสริมพลังอ่านาจ ในมุมมองของท่าน คืออะไร........................................................................ 

 ทา่นได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง แล้วหรือยัง ในมุมมองของทา่นคืออะไร  

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

□ 2) ได้เรยีนรู้แล้ว (ตอบค าถาม 40.1)  

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

 จุดเน้นของการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยชวีิตคืออะไร ในมุมมองของท่าน 

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

 การเรยีนรูโ้ดยการให้จัดท่าแผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ และแผนการจัดการเวลา ใน

มุมมองของท่าน คิดวา่เป็นประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 

□ 1) ไม่เป็นประโยชน์   

□ 2) เป็นประโยชน ์มาก 

□ 3) เป็นประโยชน ์พอสมควร/ปานกลาง   

□ 4) เป็นประโยชน ์น้อย  

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

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

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

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

 เนื้อหาสาระหรือกจิกรรมในวิชา หรือกลุ่มวิชา ที่ทา่นประทับใจที่สุด คืออะไร เพราะเหตุใด (กรุณา

เรียงล าดับความส าคัญ) 

อันดับ กิจกรรม / วิชา/ กลุ่มวชิา ที่ท่านประทับใจมากที่สุด เหตุผล 

1    

2   

3   

 ทา่นทราบหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยชวีิตคาดหวังให้ท่านเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ท่านอาศัย

อยู่  และเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

□ 1) ไม่ทราบ 

□ 2) ทราบ และเห็นด้วย 

□ 3) ทราบ แต่ไม่เห็นด้วย  

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

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

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

 ปัญหา-อุปสรรคส่าคัญในการศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชวีิตในมุมมองของท่านคือ (ตอบได้หลายข้อ) 

ปัญหา-อุปสรรค เพราะ 

□ 1) ไม่มปีัญหาอุปสรรค  

□ 2) ตัวท่านเอง/ตนเอง   

□ 3) คนในครอบครัว   

□ 4) รายได้/รายจ่ายในครอบครัว   

□ 5) ระยะทาง/การเดินทาง   

□ 6) วิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชวีิต  

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

 เมื่อศกึษาไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ท่านพบวา่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือไม่ อย่างไรบ้าง โปรด

ยกตัวอย่าง  

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ความรู้สึกของท่านต่อการเรยีนในมหาวิทยาลัยชวีิต  รูส้ึกวา่ คุ้มคา่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

□ 1) คุม้คา่ 

□ 2) ไม่คุม้ค่า  

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

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

 ทา่นมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถศึกษาจนส่าเร็จ  

□ 1) มั่นใจว่าจะส่าเร็จการศึกษาแน่นอน  

□ 2) ไม่มั่นใจ/ไม่แน่ใจ 

เพราะ 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมนิผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ส่วนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของท่านต่อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร ระบบการให้บรกิาร และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวติมากน้อยเพียงใด  

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 โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1  รายวิชาและเนื้อหาของแต่ละรายวิชาน่าสนใจ ตรงกับความ

ต้องการของทา่นหรือผู้เรียน 

     

2  หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรยีนสนับสนุนใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

     

3  กจิกรรมการเรียนรูท้ี่จัดขึ้นมีประโยชน์ ตรงตามความสนใจ

ของผู้เรียน 

     

4  ท่าให้เข้าใจและท่างานรว่มกับชุมชนมากขึน้      

5  ระยะเวลาการเรยีนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม      

6  ระยะเวลาของแต่ละรายวิชา/แต่ละคาบมีความเหมาะสม      

7  คา่ใช้จา่ยตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม      

8  เป็นทางเลือกหนึ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการเรยีนรูต้ลอดชีวิต      

9  ท่าให้ผู้เรยีนรูเ้ทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และปรับตัว

ได้เหมาะสม ทันยุค ทันสมัย 

     

ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบยีนเรียน 

10  สะดวก รวดเร็ว      

11  ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่วยในการอ่านวยความสะดวก      

12  มีคูมื่อประกอบ ครบทุกรายละเอียด อ่านเข้าใจง่าย      

13  มีเจ้าหน้าท่ีคอยชว่ยเหลือ แนะน่าอยา่งดี      

พื้นที่การเรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 
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14  ศูนยก์ารเรียนรู้อยู่ใกลบ้้าน เดินทางสะดวก      

15  มีบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีสรา้งสรรค์ เป็นมิตร      

16  เป็นแหล่งภูมิปัญญา แหล่งคน้ควา้หาความรูท้ี่มีคุณภาพ

ระดับใชก้ารได้ดี  

     

17  มีปราชญห์รือผู้รูใ้นชุมชน/ศูนย์เรยีนรู ้ที่สามารถให้ท้ังสติ

และปัญญาที่ชัดเจน เป็นประโยชน ์มีคุณคา่มาก 

     

18  มีชุมชนเป็นห้องเรียน หรือ เปิดกว้างให้ชุมชนและผู้สนใจทุก

คนเข้ามาร่วมเรียนรู้ 

     

กระบวนการเรียนรู้ 

19  ส่งเสริมการคดิคน้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับชีวติ

จรงิของผู้เรยีนแต่ละคน 

     

20  เน้นบทบาทผู้เรียน เปิดโอกาส/ผูเ้รยีนมีส่วนรว่มในการแสดง

ความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ 

     

21  วิธีการเรียนการสอนสร้างสรรค์ และหลากหลาย      

22  ปลูกฝังความเป็นผู้น่า/การแสดงบทบาทในชุมชน       

23  ส่งเสริมการท่างานรว่มกับผู้อ่ืน      

24  มีการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับความเป็นจริง      

25  มีการน่าเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นของผู้เรยีนมา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

     

26  มีการทบทวนหลังการปฏิบัตขิองแต่ละกจิกรรมการเรยีนรู้      

อาจารย์ผู้สอน ประจ า / พิเศษ  

27  มีความตรงต่อเวลา       

28  เข้าสอนสม่่าเสมอ      

29  มีความตั้งใจจัดการเรยีนรู ้เตรียมการสอนเป็นอย่างดี      

30  เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถในเร่ืองที่สอน      
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31  มีประสบการณ์ในเร่ืองที่สอน      

32  เข้าใจบริบทชวีิตของผู้เรยีนและชุมชน      

33  สามารถถ่ายทอดได้ดี และกระตุน้ให้ผู้เรยีนคิด วิเคราะห์ 

อย่างมีเหตุมีผล และอ่ืนๆ 

     

34  มีจติวิทยาในการกระตุ้นให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

35  เอาใจใส่ ใจกว้าง รับฟัง / เคารพความคดิเห็นของผู้เรยีน      

อาจารย์พี่เลี้ยง  

36  เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมในพื้นที่เรียนรู ้เช่น เป็นสมาชิกที่

เข้มแข็งของกลุม่/ชมรม/องคก์ร 

     

37  มีประสบการณ์ขับเคล่ือนชุมชน สามารถน่าการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นได้  

     

38  เป็นผู้ที่รู้บริบทของพื้นท่ี รู้จักคน ภูมิประเทศ สังคม 

วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถ

สนับสนุนข้อมูลของพืน้ที่เรียนรู้   

     

39  เป็นผู้มีบารมี น่าเช่ือถือ ศรัทธาและไว้วางใจของชุมชน      

40  มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการท่าแผนแม่บทชุมชน 

และการพัฒนาโครงงานชุมชนด้านต่างๆ โดยกระบวนการมี

ส่วนรว่มของชุมชน  

     

41  สามารถใช้เคร่ืองมือทางการศึกษาหลากหลายแบบ เพื่อ

สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

     

42  ชว่ยนักศึกษาประสานงานและคัดเลือกพ้ืนที่เรียนรู ้รวมถงึ

ชว่ยระบุหรือค้นหาแกนน่าชุมชนและผู้แทนหน่วยงานใน

พื้นที่เข้ารว่มเรียนรู้ 

     

43  ท่าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงวัตถุประสงค์และเปา้หมาย

หรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นของการเรียนรู้ในแตล่ะ

ภาคการศกึษา  
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44  สามารถบูรณาการวิชาต่างๆ ในภาคการศกึษานั้นกับการ

พัฒนาชุมชน มีแผนและรายละเอียดของกิจกรรมก่อนน่า

นักศกึษาเข้าชุมชน  

     

45  จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้นักศึกษา แกนน่าชุมชน และ

ผู้แทนหน่วยงานมาร่วมทบทวนสถานการณข์องชุมชนใน

ประเด็นต่างๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนที่จะ

ใชเ้ป็นสาระของการเรยีนรู ้วางแผน จัดท่าโครงงานชุมชน 

และก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับชุมชน  

     

46  จัดกระบวนการเรียนรูใ้นชุมชนที่ครบถ้วน โดยครอบคลุม

ทุกสว่นของวงจร วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – 

ปรับปรุง 

     

47  รอบรูท้ัง้ศาสตร์สากลและภูมิปัญญา สามารถให้การ

แนะน่า และชว่ยให้นักศกึษาและชุมชนตัดสินใจเลือกแนว

ทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้เหมาะสม 

     

48  แสดงออกถงึการเป็นหนึ่งในสมาชกิทมีรว่มกับนักศึกษา ใน

ฐานะผูน้่าทีม และคอ่ยๆ ถอยไปเป็นผู้สนับสนุนให้นักศกึษา

ได้น่าหรือด่าเนินการตามความเหมาะสม    

     

49  มีความเอาใจใส่และความจริงใจต่อชุมชนและนักศกึษา มี

เวลาให้กับชุมชน และเต็มใจกับพันธะผูกพันระยะยาว เพื่อ

จัดการเรียนรูใ้นชุมชน  

     

50  แสดงออกถงึความห่วงใย ให้ก่าลังใจ และสรา้งแรงบันดาล

ใจให้แก่นักศึกษาและชุมชน      

     

51  มีความทุ่มเท จรงิจัง และมุ่งมั่นให้เกิดผล “ชุมชนเรยีนรู ้

ชุมชนเข้มแข็ง” 

     

52  มีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์สร้างความ

เข้าใจกับนักศกึษาและชุมชน สามารถถ่ายทอดหลักการ 
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ความรู้ วิธีการได้ดี ไมท่่าให้นักศึกษาและชุมชนสับสนหรือ

เกิดความขัดแย้ง  

53  เฝ้าระวังและติดตามผลการพัฒนานักศึกษา แกนน่าชุมชน 

และผลการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะน่าแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

     

54  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและแกนน่าชุมชนได้เรยีนรู้

การบริหารโครงงาน การหาทุนหรือทรัพยากร การสรา้ง

ทมีงาน การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหาอุปสรรคด้วยมาตรการ

ทางวิชาการและมาตรการทางสังคม การสร้างเครือข่าย 

การก่ากับและประเมินผล   

     

55  รว่มสรุปบทเรยีน จัดการความรู้ และให้ความชว่ยเหลือใน

การท่ารายงานของนักศึกษา และการสะทอ้นข้อมูล ความรู้

และผลการพัฒนากลับสู่ชุมชน 

     

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอื บรรยากาศในการเรียนรู้ 

56  ประยุกตใ์ชส้ิ่งที่มีในทอ้งถิ่นได้อย่างเหมาะสม      

57  มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ ส่าหรับการปฏิบัตจิรงิ เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของผู้เรยีน 

     

58  มีส่ือการเรยีนการสอนที่ดี มคีุณภาพ ท่าให้เข้าใจง่าย การ

เรียนรูไ้ม่สะดุด  

     

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

59  สามารถขวนขวายหาความรู้ที่ส่าคัญเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ตลอดเวลา 

     

60  สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีที่เรียนสู่การปฏิบัตไิด้จรงิ      

61  คดิริเร่ิม วางแผน ลงมือปฏบิัตใินสิ่งที่ส่าคัญ ไม่รอเวลา      

62  มีความสามารถในการคดิค้น/พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่าให้

มีรายได้เพิ่มขึน้ 
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63  รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น/ใจกวา้งขึ้น      

64  คดินอกกรอบ เปลี่ยนแปลงวิธีคิด/วิธมีองสิ่งรอบตัว      

65  แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ/ีมีความสุขุมรอบคอบมากขึน้      

66  มีอาชีพ/รายได้ที่มั่นคง       

67  สามารถลดรายจ่ายลงได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้น      

68  สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรืออาชพีของตัวเองได้อย่าง

รอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน 

     

69  ครอบครัวมีความอบอุ่น มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้      

70  ผู้คนรอบข้างให้การยอมรับมากขึน้      

71  มีเครือข่ายเพิ่มมากขึน้      

72  มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์และ

สามารถใชสื้่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

73  มีจติอาสา ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึน้      

74  มีส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน/ท่าให้ชุมชนเกดิการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นได้ชัดเจน 

     

75  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/ความเป็นอยูร่ว่มกันของคนใน

ชุมชนมากขึ้น 

     

76  ตัวผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

     

77  ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ตั้งแต่ก่าลังศึกษา 

     

78  ผู้เรยีนและครอบครัวสามารถด่ารงชีวติอยู่ในชุมชนได้ด้วย

การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและอยูไ่ด้อยา่งมีศักดิ์ศรี 

     

79  มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการชวีิต

ตนเอง ครอบครัวดีขึน้ทุกด้าน 
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การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื อปวงชน 

ข้อ ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

80  มีสมรรถนะ/ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการจัดการ

ชุมชนดีขึน้ทุกด้าน 

     

 ความพึงพอใจในภาพรวม      

81  ความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยชวีิตและการจัดการศกึษา

เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง  

     

 

ส่วนที่ 4 ท่านคดิว่ามหาวิทยาลัยชีวติมีจุดเด่น/จุดแข็ง/ศักยภาพด้านใดบ้าง และข้อจ ากัด/สิ่งที่ต้องการ

ให้มีการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ท างานอย่างได้ผลมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับต่อ

ชุมชนและสังคมมากขึ้น 

4.1 จุดเด่น / จุดแข็ง / ศักยภาพของศูนย์การเรียนรู/้มหาวิทยาลัยชีวิต ในมุมมองของทา่น 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 จุดออ่น/ข้อจ่ากัด/สิ่งที่ตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/พัฒนา 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

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