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Executive Summary 

 

เอกสารนี้ เป็นการรวบรวมบทสรุปจากรายงานการวจิัย จ านวน 6 เรื่อง ที่อยู่ภายใตโ้ครงการวิจัย ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสถาบนัการเรียนรูเ้พ่ือปวงชน ที่

ด าเนินการศึกษาโดยคณะผู้วิจัยจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน

มกราคม ถึงกันยายน 2561 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ แยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 6 เรื่อง โดยสรุป

ดังนี้ 

เรื่องที ่ 1 “ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกดิขึ้นในบริบท

ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เป็นรายงานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบใน

การวิเคราะห ์ และท าความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวคิด ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศนใ์น

บริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.นั้น บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้มากน้อย เพียงใด อย่างไร เพราะอะไร 

มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง รูปแบบการน าเสนอเป็นการบรรยายและอภิปรายแบบภาพรวม และเรื่องราวของ

กรณีศึกษาท่ีเป็นบัณฑิตและผู้เรียนที่เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองอย่างเปน็รูปธรรม  (หน้า 3) 

เรื่องที่ 2 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหาร

จัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต" เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณที่แสดงระดับความความพึงพอใจของอาจารย์หรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาทางเลือก รวมถึงคุณลักษณะทั่วไปของผู้เป็นอาจารย์หรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยชีวิต  (หน้า 16) 

เรื่องที่ 3 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต” 

เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อระบบการเรียน

การสอน ผู้สอน ตลอดจนคุณลักษณะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตและผลที่เกิดข้ึนหลังจากส าเร็จ

การศึกษาแล้ว  (หน้า 18) 

เรื่องที่ 4 “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต” 

เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบัน

ต่อระบบการเรียนการสอน ผู้สอน ตลอดจนคุณลักษณะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผลที่เกิดข้ึนใน

ระหว่างการศึกษา  (หน้า 22) 

เรื่องที่ 5 “การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นรายงานแสดงข้อมูลเชิงปริมาณว่า

ด้วยปัจจัยและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และเสริมด้วย

กรณีศึกษาผู้ออกกลางคันเพื่อให้เห็นข้อมูลบริบทชีวิตก่อนตัดสินใจลาออกจากการศึกษา  (หน้า 26) 



2 | บทสรุปผู้บรหิาร 

เรื่องที่ 6 “การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์

เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เป็นรายงานที่รวบรวมความคิดเห็น

ที่ได้มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยชีวิต คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บัณฑิต 

และผู้เรียนปัจจุบัน ในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน เสริมด้วยมุมมองด้านโอกาสและอุปสรรคจากผู้วิจัย จากนั้น

น ามาวิเคราะห์และประมวลออกมาเป็นข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน  (หน้า 29) 
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ผลการวิจยั ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาทางเลือก  

ในบริบทของสถาบนัการเรียนรูเ้พื่อปวงชน 

ความเป็นมาและความส าคัญ :  สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ได้ให้บริการทางการศึกษา

ทางเลือก1 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในรูปแบบของ “มหาวิทยาลัยชีวิต” มาเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดย

ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันมีเครอืข่ายศูนย์การเรียนรู้

ในขอบเขตทั่วประเทศประมาณ 30 กว่าจังหวัด มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและ

ปริญญาโท เน้นหนักทางด้านสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ แต่พบว่า ในระยะ

หลังมานี้ จ านวนผู้เรียนลดลง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ประชากร และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนผ่านเป็นสังคม

สูงวัย การพลิกผันอย่างรุนแรงของเทคโนโลยีดิจิตอล ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและรายได้ ภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาส าหรับบุตร ค่านิยมและทัศนคติในการเรียนรู้  ประกอบกับศูนย์การเรียนรู้จ านวน

หนึ่งไม่ผ่านการประเมินของ สกอ. จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล เพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้ร่วมกันว่า การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของมหาวิทยาลัย

ชีวิตในบริบทของสังคมไทยนั้นเป็นอย่างไร ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร ใค รคือ

กลุ่มเป้าหมายหลักในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคส าคัญคืออะไร โดยจะเป็นการวิจัยและ

วิเคราะห์เชิงระบบ ใช้แนวคิดตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ที่ครอบคลุมการวิจัยประเมินผลหลายมิติ 

ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ เปล่ียนรูปโฉมมหาวิทยาลัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุค

สมัยหรือส่ิงแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ที่เปล่ียนแปลงไป  

                                                 
1 การศึกษาทางเลือก ณ ที่นี ้หมายถึง การศึกษาที่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกับที่จัดโดยสถาบันการศึกษาของรัฐหรือที่เรียกกันว่า 

การศึกษาแบบกระแสหลักและเป็นทางการ แต่เป็นการศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา เนื้อหา รูปแบบ กระบวนการและ

แนวทางที่แตกต่างจากการศึกษาโดยรัฐอย่างสิ้นเชิง เน้นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เรียนและชุมชน หรือเอาตัวผู้เรียนและชุมชน

เป็นตัวตั้ง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้มีอยู่มีกินในท้องถิ่นของตนอย่างมีศักดิ์ศรี ยึดเอาปัญหาและความต้องการของ

ผู้เรียน ครอบครัวและชุมชนเป็นตัวก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน  นอกจากนี้ เนื้อหาและ

กระบวนการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นยังได้รับการสังเคราะห์มาจากประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกับชุมชนในชนบทใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาของคณะผู้ก่อตั้ง ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น หรือสิ่งนี้เป็นแกนกลาง

ของกระบวนการเรียนรู้ แต่ก็ไม่ปฏิเสธความรู้ที่เป็นสากล หรือส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้และการสร้างความรู้บน

ฐานของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือท าให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางการถาโถมเข้ามาของรัฐและทุนที่มี

พลังเหนือกวา่  
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วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัย: คือ เพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาทางเลือก

ตามแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ในบริบทของ สรพ. นั้น บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้มากน้อย เพียงใด 

อย่างไร เพราะอะไร มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง  

ค าถามการวิจัยหลักและค าถามย่อยบางส่วน  

1) ความเป็นมา บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางเลือก รวมถึงปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เกิดผลผลิตและ

ผลลัพธ์รวมถึงผลกระทบทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังมากน้อยเพียงใด อย่างไร  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บัณฑิต 

นักศึกษา/ผู้เรียน ผู้ที่ลาออกกลางคัน มีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

ทางเลือกของ สรพ. มากน้อยเพียงใด อย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา

ทางเลือกของ สรพ.  

3) จุดแข็ง/ส่ิงที่ดี จุดอ่อน/ข้อจ ากัด ส่ิงที่ควรแก้ไข-ปรับปรุงมีอะไรบ้าง บทเรียนที่ส าคัญคืออะไร  

4) การรับรู้แนวคิดที่ส าคัญท่ี สรพ. ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใน

บรรดาผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร ทราบหรือไม่ ให้ความส าคัญแค่ไหน อย่างไร 

5) แนวคิดการพ่ึงพาตนเองที่ สรพ. ใช้ในการสร้างผู้เรียนและบัณฑิต สามารถท าให้เกิดเป็นจริงใน

บริบทสังคมปัจจุบันได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร เพราะอะไร  

ระเบียบวิธีวิทยาและวิธีการศึกษาวิจัย: เป็นการวิจัยประเมินผล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท ทั้งผู้บริหารในส่วนกลางและต่างจังหวัด 

บุคลากรสายสนับสนุน (เลขานุการ/ประสานงาน) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บัณฑิตหรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาหรือผู้เรียนปัจจุบัน ผู้ลาออกกลางคัน คนในครอบครัว ปราชญ์

ชาวบ้าน/ปราชญ์ชุมชน และเจ้าหน้าที่ สกอ. รวมทั้งหมดจ านวน 1,936 ราย แบ่งเป็นการศึกษา

เชิงปริมาณจ านวนทั้งหมด 1,244 ราย และเชิงคุณภาพจ านวนทั้งหมด 692 ราย (ซ่ึงแบ่งเป็นการ

สัมภาษณ์เด่ียวจ านวน 384 ราย และสัมภาษณ์กลุ่มจ านวน 308 ราย)   

2) พื้นท่ีเก็บข้อมูล ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค รวมทั้งหมด 35 

จังหวัด ในพื้นที่การเรียนรู้จ านวน 42 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในภาคเหนือ (ตอนบน ตอนกลางและ

ตอนล่าง) ภาคอีสาน (ตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง) ภาคกลางและภาคตะวันตก และภาคใต้  

3) วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนา

อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเย่ียมบ้านผู้เรียน/

บัณฑิต การเย่ียมชุมชน/พื้นที่เรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม

กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Questionnaire)  

4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ

วิเคราะห์แก่นประเด็นหลัก (Thematic Analysis) การวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 
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และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ (Synthesis) ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5) วิธีการน าเสนอผล/การจัดท ารายงาน ได้แบ่งออกเป็นรายงานหลักและรายงานย่อย 

ครอบคลุมกรอบการประเมินและค าถามหลักของการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย รายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพและรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ ส าหรับรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นผลการศึกษา

วิเคราะห์ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

และผลกระทบของการจัดการศึกษาทางเลือก ในขณะที่รายงานการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นผลการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้คือ 1) 

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 2) บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 3) นักศึกษา/ผู้เรียนปัจจุบัน และ

4) ผู้ที่ออกกลางคัน โดยแบ่งการรายงานออกเป็นจ านวน 4 เรื่องตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ดังกล่าว ส าหรับกรณีของผู้ที่ออกกลางคัน ได้ให้ความส าคัญกับการน าเสนอปัจจัยที่เป็นสาเหตุท่ี

ท าให้ต้องออกกลางคันเป็นหลัก และล าดับสุดท้าย คือ การรายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/ส่ิงคุกคาม (SWOT) พร้อมด้วยข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา

ทางเลือกด้วยรูปแบบ “มหาวิทยาลัยชีวิต”   

ข้อค้นพบส าคัญจากการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล2        

❖ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) และบริบทท่ีแวดล้อม (Environmental Context) พบว่า การก่อเกิดในการจัด

การศึกษาทางเลือกของ สรพ. ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยชีวิตนั้น มีแรงผลักส าคัญมาจาก ปัญหา

การศึกษาในระบบที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นในชีวิตของ

ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น เพราะส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่น าเข้าหรือได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ในขณะที่

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นหลักสูตรที่กลั่นหรือตกผลึกจากประสบการณ์ในการท างานพัฒนา

ชนบทและสังคมของคณะผู้ริเริ่มก่อตั้ง ที่มีอุดมการณ์และปณิธานเดียวกัน  ส าหรับในด้านปัจจัยน าเข้านี้ มี

ข้อค้นพบส าคัญ ๆ ดังนี้คือ  

▪ แนวคิดและปรัชญา มีความชัดเจนในการพัฒนามนุษย์หรือพัฒนาตนเองให้มีศักด์ิศรี รู้รากเหง้า

ที่มาของตนเอง ให้มีความสามารถในการมองตนเอง มองครอบครัว มองชุมชนหรือบริบทที่

แวดล้อมของตน ไม่ใช่การเรียนเพื่อความส าเร็จส่วนตน แต่เป็นการเรียนรู้เพ่ือความส าเร็จทั้งของ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ จึงมีความแตกต่างจากการศึกษากระแสหลักใน

ระบบ ที่เน้นความส าเร็จเฉพาะตนหรือเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น 

                                                 
2 ณ ที่นี้ จะน าเสนอบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เฉพาะในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธแ์ละผลกระทบตามตัวแบบเชงิระบบ (System Model) ที่เป็นเนือ้หาหลักของรายงานการวิจัยเล่มนี ้ส าหรับ
ผลการวิจัยในส่วนอ่ืน ๆ ได้มีการจัดท ารายงานแยกออกเป็นอีก 5 เร่ืองหลัก พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหารแยกของแต่ละ
เร่ืองตามที่กล่าวอธิบายไว้แล้วในข้อ 5 ข้างต้น และยังได้จัดท ารายงานอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมบทสรุปผู้บริหารของรายงาน
ทุกเล่มไว้ในเล่มเดียวกันตามที่คณะกรรมการตรวจรับงานร้องขอเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท 
สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย 
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▪ เน้ือหาสาระของหลักสูตร เน้นหนักไปที่การส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน เพ่ือให้

พ่ึงพาตนเองได้ เช่น วิชาการรู้จักตนเอง  และการพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะในการ

แสดงบทบาทการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน เช่น การ

จัดท าวิสาหกิจชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดท าแผนแม่บทชุมชน การสร้างเครือข่าย เศรษฐกิจ

พอเพียง และการจัดการกองทุนประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการ และกองทุน

การเงินประเภทอ่ืน ๆ เป็นต ้น  

▪ เคร่ืองมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ใช้แผน 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิตและการวางเป้าหมาย 

แผนการจัดการอาชีพ/การงาน แผนจัดการการเงิน/รายได้ และแผนจัดการสุขภาพ  โดยมีการ

บริหารจัดการเวลาเป็นแกนกลางส าคัญของทุกแผน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

การเปล่ียนแปลงตนเองอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติจริง พบว่า ยังมีอาจารย์ผู้

จัดกระบวนการเรียนรู้จ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ท าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี

เป้าหมายและเป็นระบบ ท าให้ผู้เรียนจ านวนไม่น้อยยังไม่เกิดการเปล่ียนแปลงได้มากเท่าที่ควรจะ

เป็น  

▪ บุคลากร / ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทีมงาน ในช่วงแรก ทีมผู้ก่อตั้งได้จัด

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้น ประกอบกับมีเครือข่ายบุคคลและ

องค์กรประเภทต่าง ๆ ในภาคประชาสังคม/ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าใจ

แนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ท าให้เกิดการแพร่กระจายของแนวคิดและ

ปรัชญาไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วและเข้มข้น ส าหรับผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่แรก ที่ยังคงร่วมขบวน

มาจนถึง ณ ปัจจุบันมีอยู่จ านวนหนึ่ง ท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวของมหาวิทยาลัย

ชีวิตยังคงเป็นไปได้ เพราะได้เครือข่ายกัลยาณมิตรเหล่านี้ที่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา

ทางเลือกในรูปแบบที่เป็นอยู่  

▪ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค พบว่า ในช่วงแรก ๆ มีเครือข่ายผู้สนใจหรือผู้ร่วมจัด

กระบวนการเรียนรู้จ านวนมากในแต่ละจังหวัดหรือได้รับการตอบสนองสูงมาก ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากความสนใจในแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้ อีกส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่ต่อมามีการข้ึนค่าเรียนและมีการยบุ

ศูนย์การเรียนรู้ไปหลายแห่ง เนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ซ่ึงมีทั้งปัญหาธรรมาภิบาลของบางแห่ง 

ปัญหาคุณภาพของการสอน/การจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล/แกน

น าของแต่ละศูนย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา ฯลฯ ท าให้ปัจจุบันเหลือศูนย์การ

เรียนรู้เพ่ือปวงชนระดับภาค (ศรป.) ทั้งหมด 10 แห่ง ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับ ดูแล 

ประสานงาน สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในระดับจังหวัดของแต่ละภาค รวมทั้งหมดจ านวน 35 

จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ระดับอ าเภอหรือระดับชุมชนอีกจ านวน 3 แห่ง  

▪ รูปแบบการบริหารจัดการ/องค์กรความร่วมมือ ในช่วงต้นหรือก่อนการจัดตั้ง สรพ. อย่างเป็น

ทางการ ได้จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระบบ คือ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ
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มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 8 แห่ง เพราะสถาบัน

เหล่านี้มีโครงสร้าง อาคาร เครือข่าย ทีมงานและทรัพยากรต่าง ๆ พร้อมอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้อง

ลงทุนสูงมาก แต่รูปแบบนี้กลับไม่ประสบผลส าเร็จ ด าเนินการได้เพียงระยะสั้น ยังไม่ครบ

ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ก็ต้องยุติลง เพราะสถาบันการศึกษาที่ไปร่วมมือด้วย ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันไว้ ซ่ึงมีปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่อง การบริหารจัดการเงิน และปัญหาด้าน

แนวคิด ปรัชญา กระบวนการ/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน ไม่สามารถ

น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกันได้ จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน สรพ. ที่เป็น

อิสระขึ้นมา  

▪ ทุนเดิมท่ีมีอยู่ ทั้งทุนทางปัญญา/ความรู้ (Wisdom or Knowledge Capital) ทุนมนุษย์ (Human 

Capital) ทุนเครือข่ายหรือทุนทางสังคม (Social Capital) ฯลฯ ล้วนเกิดข้ึน ส่ังสมและสังเคราะห์มา

จากประสบการณ์ในการท างานด้านการพัฒนาชนบทและพัฒนาสังคมของมูลนิธิหมู่บ้าน  และ

การท างานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ธกส. มูลนิธิ สสวช. และ สวทช. 

เช่น โครงการแก้หนี้แก้จน โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการพัฒนาผู้น าท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

▪ เงินทุนก่อตั้ง องค์กรสนับสนุน และนัยส าคัญต่อสังคม ได้รับการสนับสนุนทุนก่อตั้งจาก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 100 กว่าล้านบาท น ามาใช้ในการจัดตั้งสถาบัน ฯ ที่ อ.บาง

คนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยการซ้ือที่ดิน ก่อสร้างอาคารและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นส่ิงที่ดีมากที่เกิดข้ึนใน

สังคมไทย ที่องค์กรในภาคธุรกิจ ที่มีนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ได้น าเงินทุนเข้ามาสนับสนุน เพ่ือท าให้อุดมการณ์ทางสังคมนี้เกิดเป็นจริงได้ 

และถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการศึกษาทางเลือก (Social Innovation 

for Alternative Education) ระหว่างองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชา

สังคมและองค์กรชุมชน ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง 

▪ โครงสร้างการบริหารจัดการ มีโครงสร้างทั้งในส่วนกลางและในระดับภูมิภาค ส าหรับใน

ส่วนกลาง มีสภาสถาบัน ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ คณะที่ปรึกษาอธิการบดี นอกจากนี้ ในส่วนกลาง ยังมีทั้งส่วนบริหารจัดการ เช่น 

การเงิน/บัญชี, บุคคล, เอกสาร/สารบรรณ, ประชาสัมพันธ์, ดูแลสถานที่ ฯลฯ ส่วนวิชาการหรือ

ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้/การเรียนการสอน เช่น ทะเบียนและประเมินผล, ประกันคุณภาพ, 

เทคโนโลยีการศึกษา, ห้องสมุด ฯลฯ ส่วนสนับสนุนนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา, งานเครือข่าย

ชมรมศิษย์เก่าและส่วนอ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตศึกษา, คณะศิลปศาสตร์ และมีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือปวง

ชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงโครงสร้างส่วนกลางที่ออกแบบไว้นี้ จะต้องท าหน้าที่ประสาน 

เช่ือมโยง สนับสนุน หนุนเสริม อ านวยความสะดวกในภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นให้กับ

โครงสร้างสถาบันในภูมิภาค ซ่ึงเช่ือมโยงกันเป็นศูนย์การเรียนรู้สองถึงสามระดับ คือ ศูนย์การ
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เรียนรู้เพ่ือปวงชนระดับภูมิภาค ศูนย์การเรียนรู้ในระดับจังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหรือ

ในระดับอ าเภออีกส่วนหนึ่ง ซ่ึงปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคทั้งหมดจ านวน 10 ศูนย์การ

เรียนรู้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 35 จังหวัด และปัจจุบันมีบุคลากรในส่วนกลางทั้งหมด 53 คน 

▪ คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ พบว่า เป็นการจัดรูปโครงสร้าง

ของกลุ่มบุคคลที่มีความคุ้นเคยกันในแวดวงของผู้ที่สนใจและให้ความส าคัญกับแนวทางการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และแนวคิดการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ซ่ึงประกอบไปด้วยปราชญ์ชุมชนส่วนหนึ่ง แต่จากข้อมูล พบว่า มีความพยายามในการก่อรูป โดย

ให้น้ าหนักไปที่ปราชญ์ชาวบ้านหรือชุมชนเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติจริง บุคคลเหล่านี้ไม่มีใบแสดง

วุฒิบัตรหรือปริญญา ท าให้ไม่ได้รับการให้คุณค่าจากหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลงานด้านการศึกษา

ของเอกชน ท าให้โครงสร้างคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ ประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา

จากในระบบมากกว่าจากนอกระบบ ซึงประเด็นนี้มีนัยส าคัญต่อความหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาเพ่ือชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างย่ิง เพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องกระบวนทัศน์ในการ

มองปัญหาและทางออกด้านการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม  

▪ ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ มีทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานในภาคธุรกิจ องค์กร/หน่วยงานภาคประชา

สังคม/องค์กรชุมชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่พบว่า ในช่วงหลังบางหน่วยงานใน

ระดับประเทศ อย่างเช่น ธกส. ให้ความสนใจน้อยลง แต่ สรพ. ก็ก าลังพยายามสร้างภาคี

เครือข่ายเพ่ิมข้ึน จากการจัดท าแผนภาคียุทธศาสตร์ฉบับใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่

ผ่านมา3 ส าหรับในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค พบว่า ยังมีภาคีเครือข่ายในระดับนี้ไม่มากหรือ

ยังไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่เป็นความร่วมมือในระยะยาว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผล

มาจากการไม่มีการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาด

ฐานข้อมูลทางวิชาการในการขับเคล่ือนเพ่ือเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้ขยายตัวมากข้ึน มีพลัง

มากย่ิงข้ึน ประกอบกับขาดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน/เอกชน/

ตลาด และชุมชน (State, Market and Community/Civil Society Interaction) ท าให้ทิศทางในการ

ขยายตัวของเครือข่ายชุมชนท้องถ่ินยังไม่มีความชัดเจน    

❖ กระบวนการ (Processes) ได้ท าการประเมินกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกับ 5 องค์ประกอบหรือกลไกส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ  1) อาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ 2) กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ 3) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้/เครื่องมือส่งเสริมการ

เปล่ียนแปลง 4) ตัวผู้เรียน และ 5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะต้องหนุนเสริม

ระบบการเรียนการสอน/การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของ สรพ. ซ่ึงมีข้อสรุปดังนี้คือ          

                                                 
3 โปรดอ่านเอกสารภาคีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance) (ร่าง) แผนงานร่วมเบ้ืองต้น ที่จัดท าโดย สรพ. เม่ือเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  
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1) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ : ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย เช่น อายุ 

การศึกษา/สาขาวิชาที่เรียนหรือเช่ียวชาญ ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า อายุมาก

หรือน้อย ไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการท าหน้าที่อย่างมีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ข้ึนกับความ

มุ่งมั่นและประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า ส าหรับพื้นฐานหรือภูมิหลังทาง

การศึกษาก็เช่นกัน พบว่า ไม่มีนัยส าคัญมากเท่าใดว่าจบสาขาไหนมา เพราะที่จริงแล้ว ความรู้ความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งเก่ียวกับแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิต รวมถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

ท่ีช่วยส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตัวผู้เรียน ความทุ่มเท ความมุ่งมั่น/การให้เวลากับภารกิจส าคัญน้ี 

ความรักและเมตตาในผู้เรียน และการสังเคราะห์หรือสกัดความรู้หรือยกระดับเป็นประสบการณ์

จากการท างานและการเรียนรู้จากการท างานนั้น มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ    

2) กิจกรรมและวิธีสร้างการเรียนรู้: ส าหรับกิจกรรมและวิธีสร้างการเรียนรู้ พบว่า ให้ความส าคัญกับ

ภาคปฏิบัติหรือการลงมือท าจริง (action-based learning) กิจกรรมที่เป็นหลักส าคัญ คือ กิจกรรมส่งเสริม

การเปล่ียนแปลงตนเอง ผ่านการเรียนรู้วิชาการรู้จักตนเองและการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วย

การจัดท าโครงงานท่ีสอดคล้องกับบริบทชีวิตและการท างานของผู้เรียน (Project-based Learning) 

และกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาชุมชน (Community Study) 

การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และการจัดท าวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงพบว่า การเรียนรู้ในชุมชนท่ีส าคัญหรือท า

ให้เกิดจุดเปล่ียนอย่างมีนัยส าคัญ คือ การเรียนรู้เก่ียวกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์ชุมชน 50 ปี 

ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด แต่พบว่า การศึกษาชุมชนในหลายพื้นที่ ยังมีข้อ

อ่อน เพราะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จ านวนมากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ หรือค่อนข้างเร่งรัด

ไปสู่การท ากิจกรรมที่ไม่ได้อยู่บนฐานความเป็นจริงในชุมชน มากกว่าเป็นการศึกษาท าความเข้าใจสภาพ

ความเป็นจริงของชุมชน ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ก็เช่นกัน พบว่า หลายแห่งยังไม่มีความชัดเจน

และไม่สามารถมองปฏิสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทชุมชนและแผนการพัฒนาสามปีของ

ต าบลได้ แผนแม่บทชุมชนจ านวนมากที่ผู้เรียนจัดท าข้ึน จึงไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติหรือไม่สามารถ

น าไปใช้ได้จริง เพราะขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบ และขาดกระบวนการในการ

ส่ือสารถึงความส าคัญของเรื่องนี้กับองค์กรที่มีอ านาจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับหลายแห่งมี

ปัญหาในเรื่องการส่ือสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ด้วย ส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า

วิสาหกิจชุมชนนั้น พบว่า บางพื้นที่สามารถบูรณาการกับชีวิตจริงหรือบริบทของครอบครัวและชุมชนได้ดี 

บางแห่งท าจริงจนเกิดผลมากมาย พบว่า ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนจากการปฏิบัติงานจริงและมีพื้นฐาน

ด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งแล้ว จะท าให้เกิดผลผลิตหรือเกิดการก่อรูปของวิสาหกิจครอบครัวและวิสาหกิจชุมชนที่

สอดคล้องกับความเป็นจริงและใช้การได้จริง เกิดผลหรือการเปล่ียนแปลงในด้านคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน/

เกษตรกร/สมาชิก/ชุมชนได้จริง ดังเช่น กรณีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านต้นผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม 

วิสาหกิจชุมชนสวนยางพารา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านผ้ึง และ

กลุ่มเล้ียงไส้เดือน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง เป็นต้น   



10 | บทสรุปผู้บริหาร 

3) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมการเปล่ียนแปลง ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

คือ ปราชญ์ชาวบ้านหรือ ปราชญ์ชุมชน ที่มีภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเกษตรผสมผสาน/

เกษตรสวนสมรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม ด้านการทอผ้า ด้านกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงิน

ชุมชน ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นต้น ส าหรับเครื่องมือส่งเสริมการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบที่ส าคัญ 

คือ แผน 4 แผน ประกอบด้วย แผนการวางเป้าหมายและชีวิต แผนการจัดการรายได้/การเงิน แผนการ

จัดการอาชีพ/การงาน และแผนการจัดการสุขภาพ ซึ่งถ้าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ใด

มีความชัดเจนในการจัดท าแผนหรือเข้าใจเรื่องน้ีเป็นอย่างดี ก็จะท าให้นักศึกษา/ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมในทางท่ีถูกต้อง เป็นองค์รวม มองชีวิตตนเองอย่างมีความเช่ือมโยงกับสรรพสิ่งทั้งมวล และ

สามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ชัดเจน และย่ิงในกรณีท่ีผู้เรียนมีความชัดเจนในแนวคิดและปรัชญา

ของ ม.ชีวิต มีความมุ่งมั่น มีพื้นฐานเดิมต่าง ๆ ท่ีดีอยู่แล้วด้วย ก็จะย่ิงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ได้มาก หรือสามารถแสดงบทบาทท่ีมีผลกระทบเชิงบวกในชุมชนและสังคมได้มากขึ้นตามไปด้วย 

ดังเช่นกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีท่ีได้พบในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาค

กลางและภาคใต้  

4) ตัวผู้เรียน: ได้พิจารณาปัจจัยส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น อายุ/ช่วงวัย พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ

และรายได้ สถานะครอบครัว ความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจหรือทัศนะต่อการเรียนรู้ และบทบาทในชุมชน 

พบว่า ผู้เรียนมีวัยหรืออายุท่ีหลากหลาย อายุต่ าสุด 18 ปี อายุสูงสุด 80 กว่าปี แต่การมีวัยท่ี

หลากหลายกลับไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นข้อดี เพราะท าให้เกิดการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในด้านต่าง ๆ ผู้เรียนท่ีสูงอายุสามารถให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่ากับผู้เรียนท่ีมีวัย

อ่อนกว่าหรืออายุน้อยกว่า ในขณะท่ีผู้เรียนท่ีมีวัยน้อยกว่า ก็ช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยี, การ

เดินทาง, การดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเกื้อกูลกัน ซ่ึง

เป็นบ่อเกิดของเครือข่ายทางสังคมที่ส าคัญ ส าหรับด้านพื้นฐานการศึกษาเดิม พบว่า ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาจาก กศน. ด้านสถานะครอบครัว พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่เคยมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจมาก่อน ท าให้ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน แต่พอผู้เรียนมีเงินสะสมจ านวนหนึ่งหรือประสบ

ความส าเร็จในชีวิตก็อยากมาเรียน แต่ผู้เรียนอีกจ านวนหนึ่งก็ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านค่า

เทอมอยู่ด้วย แต่บางแห่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพ่ือนที่เรียนด้วยกันในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

ท าให้มีเงินออมจากเพ่ือนมาช่วยและช าระคืนเมื่อเรียนจบ บางส่วนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเพ่ือน

ผู้เรียนที่มีฐานะดีกว่าหรือเพ่ือนช่วยกันลงขันเพ่ือให้เรียนส าเร็จ ส าหรับด้านความมุ่งมั่นและทัศนะต่อการ

เรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนจ านวนมากมีความมุ่งมั่นหรือต้องการท าให้ความใฝ่ฝันของตนเป็นจริง จึงมุมานะเรียน

จนส าเร็จ แต่ส าหรับผู้ที่เรียนไม่ส าเร็จ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายด้านด้วยกัน ทั้งเรื่องการเงิน 

ครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือครอบครัวมีภาระหลายด้าน มีลูกที่ยังต้องเรียนท าให้จ าเป็นต้องส่งลูกเรียนก่อน 

หรือคุณลักษณะส่วนตัวที่ไม่เอื้อต่อการศึกษา เช่น อายุมาก มีปัญหาสุขภาพ มีปัญหาเรื่องความจ า ไม่ถนัด

การอ่าน การคิด การเขียน ไม่สามารถจัดการเวลาได้ เป็นต้น ส าหรับกรณีการมีบทบาทในชุมชนนั้น พบว่า 
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มีทั้งที่มีบทบาทมาก ปานกลาง และน้อย หรือไม่มีบทบาทเลย ผู้ที่มีบทบาทมากส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น

ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา

เทศบาล อสม.   

5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นปัญหาส าคัญ ๆ หลายด้าน

ด้วยกัน เช่น ค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนที่ไม่เปิดเผย ท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ความ

แตกต่างเหล่ือมล้ าด้านค่าตอบแทนระหว่างบุคลากรส่วนกลางและต่างจังหวัด อัตราส่วนหรือสัดส่วนการ

จัดสรรค่าบริหารจัดการให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในต่างจังหวัดมองว่าต่ าไป การ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและอาจารย์พ่ีเล้ียงช้ามาก ประกอบกับทางอาจารย์พิเศษและอาจารย์พ่ี

เล้ียงเองก็จัดท าระบบเอกสารไม่ดี ไม่ครบถ้วน ขาดความน่าเช่ือถือ ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ปัญหา

สภาพคล่องขององค์กรที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน การขาดทีมบริหารที่เป็นมือ

อาชีพในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา การตัดสินใจของทีมบริหารส่วนกลางบางครั้งขาดข้อมูลที่

ถูกต้อง การที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนในทีมบริหารในบางเรื่อง ท าให้ปฏิบัติตามได้ยาก ขาดระบบ

สนับสนุนต่าง ๆ ในการท างานทางวิชาการ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ ระบบการ

ติดตามและประเมินผลไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต นอกจากนี้ ก็ยังมีปัญหา

ความแตกแยกในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนกลาง ทั้งก่อนและหลังวิกฤตปี พ.ศ. 2559 อันเป็นผลมาจาก

ทัศนะ ท่าทีและการปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งที่ปัจจุบันถูกให้ออกไปแล้ว ปัญหาการสื่อสารและ

การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของทีมงานบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนกลาง มีลักษณะตัวใครตัวมัน ไม่

เกื้อกูลกัน แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย บุคลากรส่วนกลางบางส่วนไม่เข้าใจบริบทการท างานของศูนย์การเรียนรู้ใน

ต่างจังหวัด เพราะไม่เคยไปเห็นของจริงหรือพื้นที่จริง การต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี ท าให้รู้สึกขาดความ

มั่นคงและขาดแรงจูงใจในการท างาน ศูนย์การเรียนรู้บางแห่งมีปัญหาคุณภาพการสอนหรือการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่พึงพอใจ มีการร้องเรียนแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลต่อความ

เช่ือมั่นในการหาผู้เรียนหรือขยายผลต่าง ๆ ไปสู่ชุมชน ปัญหาการลงทะเบียนเรียนและการจ่ายเงินของ

ผู้เรียนที่ล่าช้า บางส่วนมาจ่ายค่าเรียนตอนก่อนสอบไม่กี่วัน การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้เรียนผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีปัญหา ยังไม่รวดเร็วพอ ไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ ก็ยังมีเสียงสะท้อนในเรือ่ง 

การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของทีมบริหารยังมีไม่มาก ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย

ต่างจังหวัดหรือบางส่วนรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ ท าให้ไม่อยากมีส่วนร่วม ประกอบกับค่าตอบแทนก็

ค่อนข้างต่ ามาก ย่ิงส่งผลท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน และสุดท้ายคือ การบริหารจัดการศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยบุคคลหรือคณะกรรมการ 3 ฝ่าย หรือที่เรียกว่า โมเดล 3 ฝ่าย ที่ประกอบไปด้วย 1) ชุมชน/

ตัวแทนชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) ตัวแทนหน่วยงานราชการ

อ่ืน ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมทั้งการระดมทุนของชุมชนนั้น 

ปัจจุบันโมเดลนี้ใช้การไม่ค่อยได้ มีศูนย์การเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยคณะกรรมการทั้งสามฝ่ายนี้เหลืออยู่

น้อยมาก หรือที่เหลืออยู่ พบว่า ก็ไม่มีความเข้มข้นพอ แต่มีหลายแห่งที่ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร

จัดการหรือคณะกรรมการศูนย์การเรียนรูใ้หม่ โดยยึดหลักความสนใจ ความใส่ใจ หรือความต้องการมีส่วน
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ในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น มีเวลาในการเข้าร่วมผลักดัน-ขับเคล่ือน มากกว่าเอาเรื่องสถานภาพ

ทางองค์กร หรือต าแหน่งต่าง ๆ หรือความเป็นตัวแทนสถาบันเป็นตัวตั้ง ท าให้ได้คนจริง ที่ต้องการมีส่วนใน

การผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นจริง      

❖ ผลผลิต (Outputs) ส าหรับด้านผลผลิต ณ ที่นี้ ขอน าเสนอเฉพาะจ านวนผู้เข้าเรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นหลัก พบว่า ในช่วงปีดังกล่าว 

มีจ านวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด 5,920 คน จากจ านวนนี้ มีผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งส้ิน 5,608 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 94.7 ซ่ึงถือว่าเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างสูง หรือเฉล่ียประมาณ 1,122 คนต่อปี ผู้ส าเร็จ

การศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าหญิง (ร้อยละ 53 และ 47 ตามล าดับ) แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่แตกต่าง

กว่ากันมากเท่าใดนัก ส าหรับอายุของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน หรืออายุ

ระหว่าง 41-50 ปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 31-40 ปี และอันดับสาม คือ ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี 

หรืออาจกล่าวได้ว่า ร้อยละ 90  อยู่ในช่วงวัยท างาน (working age) ขณะที่ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีเพียงร้อยละ 

6 และผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีข้ึนไปมีเพียงร้อยละ 4 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่นมีร้อยละ 84 ในขณะที่สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนมีเพียงร้อยละ 13 และสาขาที่ส าเร็จ

การศึกษาน้อยท่ีสุด คือ สาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน มีเพียงร้อยละ 3 การท่ีสาขาสหวิทยาการเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินได้รับความนิยมมากท่ีสุด เป็นเพราะมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมหลายด้าน ท าให้ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิตและชุมชนท้องถ่ินมากกว่า สามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้มากกว่า มีความครอบคลุมหรือรอบด้านมากกว่า และ

สามารถน าไปใช้ในการสมัครงานหรือท างานได้มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการ

ปรับหลักสูตรและเปล่ียนช่ือใหม่เป็น สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ ส าหรับผู้เข้าเรียน

หลักสูตรปริญญาโทในช่วงปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า มีทั้งหมดจ านวน 301 คน หรือเฉล่ียปีละ 60 คน 

และส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ านวน 69 คน ในช่วงเวลา 3 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 หรือเฉล่ียปี

ละ 23 คน โดยสรุป ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่มีผลผลิตหรือการบรรลุผลในเรื่องจ านวน

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงเวลา 5 ปี (2553-2557) ปีละ 1,000 กว่าราย ซ่ึงถือว่าเป็น

จ านวนที่พอเหมาะ ไม่มากไป ไม่น้อยไป แต่ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะจ าเป็นต้องน าต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาค านวณเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ร่วมด้วย จึงจะท าให้ทราบได้ว่า เป็นการจัด

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนเฉล่ียต่อหัวประมาณเท่าใด เมื่อเทียบกับผลที่ได้ สูงกว่าหรือต่ ากว่า

การศึกษาในระบบ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ แต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับผลที่ได้ 

เพราะมีบัณฑิตและผู้เรียนจ านวนไม่น้อยที่สามารถแสดงบทบาทในการท างานในชุมชน หรือการเป็นผู้น า

การเปล่ียนแปลงในชุมชนได้ตามที่ ม.ชีวิตได้ก าหนดไว้ในระดับสูงจ านวนมาก ซ่ึงจะได้กล่าวสรุปในล าดับ

ต่อไปนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึน     

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcomes and Impacts) ส าหรับผลลัพธ์และผลกระทบ พบว่า ได้เกิด

ผลลัพธ์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ หรือผลกระทบเชิงบวกต่าง ๆ (positive impacts) มากมายหลาย
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ประการในตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นการเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ 

หรือถึงขั้นถอนรากถอนโคน (truly transformed) ซ่ึงสามารถแบ่งระดับการเปล่ียนแปลงออกไปตามบทบาท 

ภารกิจที่ท าในด้านต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับจ านวนผู้รับประโยชน์ และ scale ของการท างานในชุมชน 

เช่น ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นหรือการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นของตน การพัฒนา

ชุมชน-สังคมและการสร้างเครือข่ายทางสังคม การสืบสานภูมิปัญญาของท้องถ่ินด้านเส้ือผ้า / เครื่องนุ่งห่ม 

การจัดตั้งสถาบันการเงิน/องค์กรการเงินในชุมชน การจัดตั้งองค์กรผู้ผลิตที่เช่ือมกับอาชีพหลักของชุมชน 

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่มีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน / คนในชุมชน / สมาชิก / เกษตรกร 

การคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ / วิธีคิด / พฤติกรรม การสืบสาน-ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชุมชน /

การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นผู้น า (ผู้ใหญ่บ้าน) ในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ

ชุมชน การท าการเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่มีบทบาทในการ

ส่งเสริมกิจกรรม/การท างานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และการแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

สรุป: จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า มีจ านวนบัณฑิตท่ีมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในระดับสูงรวม

แล้วประมาณ 32-33 คนในขอบเขตทั่วประเทศ และท่ียังเป็นนักศึกษา/ผู้เรียนปัจจุบัน แต่มีบทบาท

และมีศักยภาพ-ความสามารถ และ/หรือ มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นหรืออยู่ใน

ระดับสูง อีกอย่างน้อยประมาณ 11 คน รวมเป็นบัณฑิตและนักศึกษาท่ีมีบทบาทท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงในชุมชนจ านวน 44 คน ส าหรับท่ีเหลือได้มีการประเมินการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง 

ๆ ในระดับรองลงมาได้อีกจ านวน 116 ราย รวมเป็นจ านวน 160 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการคัดสรร

ออกมาจากฐานข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเด่ียว จ านวนทั้งหมด 

384 ราย และท่ีเหลืออีกกลุ่มหน่ึงประมาณ 224 รายนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) 

กลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนักหรือยังไม่เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ และ 2) กลุ่มท่ีทีมวิจัยยังไม่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลมีจ านวนมาก ซึ่ง

ในส่วนน้ีทาง สรพ. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการเขียนบทความได้   

บทเรียนที่เรียนรู้ (lesson-learned) ซ่ึงเป็นประเด็นวิชาการที่ค่อนข้างใหญ่ และควรใช้เป็นวัตถุดิบที่

ส าคัญในการน าไปถกเถียง ขบคิด เพื่อวางจังหวะก้าวในล าดับต่อไป คือ 

1) การจัดการศึกษาทางเลือกในบริบทของ สรพ. และสังคมไทย ยังเผชิญกับการต้องพ่ึงพาตนเอง 

เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือการอุดหนุนจากรัฐ (subsidies) เพราะเป็นการจัด

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ด าเนินการโดยภาคประชาสังคม ท าให้ต้องด้ินรนด้วยตนเอง ทั้ง 

ๆ ที่คนที่มาเรียนจ านวนมากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสในช่วงวัยเรียน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวไม่ดี ท าให้ต้องไปท างานช่วยเหลือครอบครัว และคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท่ี

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ห่างไกลจากเมือง หรือไกลจากการพัฒนาความทันสมัยของ

ประเทศ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สามารถท าให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสต่าง ๆ 
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ของคนในสังคม ดังนั้น จึงควรมีการขับเคล่ือนในเรื่องนี้ เพ่ือให้รัฐจัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งมา

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 

2) การจัดการศึกษาทางเลือกร่วมกับสถาบันการศึกษาในระบบ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ

เข้าถึงผู้เรียนได้จ านวนมากผ่านโครงสร้างและเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ

ปัญหาธรรมาภิบาลและแนวคิดที่ไม่ตรงกัน ซ่ึงเป็นส่ิงที่น่าเสียดายเปน็อย่างย่ิงที่สถาบันการศึกษา

ของสังคมไม่สามารถร่วมมือกันผลักดันและสานต่อการศึกษาที่มีแนวคิดและปรัชญาที่อยู่บนฐาน

ประสบการณ์ที่มีความเช่ือมโยงกับชุมชนท้องถิ่นของประเทศได้ ท าให้สังคมไทย ยังต้องใช้ระบบ

การศึกษาที่ลอกเลียนแบบมาจากต่างประเทศ หรือการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตยังคงเป็น

กระแสหลัก ท าให้การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตและสังคม ยังต้องประสบ

ชะตากรรมด้วยตนเองอย่างกระท่อนกระแท่น และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท าให้สังคมไทยอ่อนแอ 

ประกอบกับ สรพ. เองก็ยังมีจุดอ่อนในการสร้างความรู้ที่มีความเช่ือมโยงกับความจริงที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นไปได้ยาก หรือยังอยู่ในเขตแดน

ของข้อจ ากัด เพราะขาดการสร้างความรู้บนฐานการขับเคลื่อนของบัณฑิตที่มีผลงาน  

3) การส่ือสารระหว่าง สรพ. กับ สกอ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตามการ

ท างาน ยังมีช่องว่างอีกมาก หรือยังไม่สามารถส่ือสารให้เข้าใจกันได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

กระบวนทัศน์ วิธีคิด มุมมองที่แตกต่างกัน ท าอย่างไร จึงจะมีการส่ือสาร ท าความเข้าใจบริบทที่

แตกต่างกัน ยอมรับและเคารพในแนวทางของ ม.ชีวิตด้วยความจริงใจ มีการสร้างความร่วมมือ

กันในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ที่จะเป็นการหนุนเสริมให้เกิดพลังในการสร้าง

การเรียนรู้ซ่ึงกันและกันได้จริง 

4) เครือข่ายที่เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในภูมิภาคจ านวนมาก ยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น 

หรือยังไม่เข้มข้นในเรื่องวิธีคิด มุมมอง แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น รวมถึงยั งขาด

ศักยภาพในการผลิตหรือสร้างความรู้บนฐานการท างานและการขับเคล่ือนด้วยตนเอง ท าให้

เครือข่ายในชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็น ซ่ึงถ้าสามารถท าอย่างมีความเช่ือมโยง มีความ

ชัดเจน สามารถสร้างความรู้ได้ จะท าให้ระบบต่าง ๆ ในชุมชนเข้มแข็งข้ึนได้ แม้จะต้องเผชิญกับ

พลังของรัฐและทุนที่เหนือกว่าก็ตาม 

5) การเป็นสถาบันที่สอนด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างมีศักด์ิศรี มีอยู่มีกินในท้องถิน่ของตน ก็ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายในทางปฏิบัติ เพราะจริง ๆ แล้วคนจ านวนมากหรือคนทั้งหมดยังต้องข้ึนต่อรัฐและทุนในมิติ

ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐและทุนยังมีพลังในการครอบง าหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตของประชาชน 

ผู้เรียน บัณฑิตเหนือพลังของสถาบันชุมชน เพราะสถาบันชุมชนเองก็อยู่ในภาวะเชิงวิพากษ์ 

(critical point) เพราะกลไกต่าง ๆ มีการทับซ้อนกันค่อนข้างมาก จึงควรท าความเข้าใจเรื่องความ

สลับซับซ้อนของระบบที่เป็นอยู่ เพราะมีความส าคัญมากต่อการเข้าถึงความจริง หรือการมอง

อย่างสอดคล้องกับความจริง  
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6) การเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีจ าเป็นต้องท างานเชิงเครือข่าย หรือมีการบริหารจัดการ

เครือข่ายที่เชื่อมกับชุมชนท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีความแม่นย าในด้านข้อมูล ท าอย่างไรจึงจะเกิดการ

ส่ือสารกันด้วยช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่เป็นทางการ มีความสม่ าเสมอ มีการรับฟังซ่ึงกันและกัน จะ

สามารถลดช่องว่างต่าง ๆ ได้มาก และท าอย่างไร จึงจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จัดการที่ใช้เงินเป็นตัวน า ภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัดด้านการเงิน ย่ิงต้องสร้างพลังเชิงสังคม หรือการ

ระดมพลังจากทุกคน ทุกระดับ เพราะที่จริงมีทรัพยากรในท้องถิ่นหลากหลายประเภท แต่ที่ผ่าน

มา ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยหรือท าความเข้าใจอย่างจริงจัง 

7) การเป็นสถานประกอบการทางสังคม (social enterprise) ที่ก าหนดไว้เดิม ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน 

น่าจะยังมีความเป็นไปได้ ถ้ามีการส ารวจหรือศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจัง    

  
 

  



16 | บทสรุปผู้บรหิาร 

 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู ้ 

ต่อระบบการบริหารจดัการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัชีวิต  

ความน า: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในการนี้เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยชีวิต วัตถุประสงค์เฉพาะของ

การศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพ่ือศึกษาและประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้

จัดกระบวนการเรยีนรู้ต่อระบบการบรหิารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และผลท่ีเกิดข้ึน สอง เพ่ือศึกษา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และ 

สาม เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจในฐานะผู้ เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับจากศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง ๆ 

รวมถึงการได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลักหรือเป็นแกนส าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้ 

“รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้สอนได้มากยิ่งข้ึน  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ:  

1. อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 138 คน แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 68 เป็น

เพศหญิงร้อยละ 32 อายุเฉล่ีย คือ 55 ปี กลุ่มวัยที่มีมากที่สุดคือ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ผู้ตอบส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส ผู้ตอบมากกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การเป็น

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชีวิตมากกว่า 3 ปี เกือบ 3 ใน 4 ของอาจารย์ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย ในขณะที่

อาจารย์ที่ระบุว่าท างานที่มหาวิทยาลัยชีวิตแห่งเดียวมีประมาณร้อยละ 30 ในเรื่องของรายได้ต่อเดือน 

พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 เป็นกลุ่มที่มากที่สุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เกือบ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทหรือเข้าร่วมในกลุ่ม-องค์กรต่าง ๆ ใน

ภาคประชาสังคม ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่ระบุว่าไม่ได้มีบทบาทดังกล่าว 

2. ในเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญเป็นอย่างดี กล่าวคือ อาจารย์เกือบทุกคนหรือร้อยละ 90 ได้ท าในส่ิงที่สอน และสอนในส่ิงที่

ท า เช่นเดียวกันกับปรัชญาและแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิตที่เกือบทุกคนรับทราบเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่อง

ของแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning: TL) พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 

55) ได้ยินและทราบเป็นอย่างดี และให้ความส าคัญมาก มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่ไม่ทราบและแทบไม่ให้

ความส าคัญ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ทราบและให้
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ความส าคัญ และในเรื่องของการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ร้อยละ 85 ใช้แนวทางดังกล่าวในการ

เรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบ

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการ

เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมหาวิทยาลัยชีวิตในระดับมาก  (คะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนน) เมื่อ

พิจารณาคะแนนความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า ในภาพรวม ด้าน การบริหารจัดการและ

การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนความพึงพอใจ 3.46 คะแนน หรือมีความพึงพอใจปานกลาง ด้านการ

จัดกระบวนการเรียนรู้/วิธีการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.70 คะแนน 

หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคะแนนความพึงพอใจ 

3.21 คะแนน หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านการเปล่ียนแปลงผู้เรียน / ศักยภาพ

ผู้เรียน มีคะแนนความพึงพอใจ 3.86 คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น ในระบบบริหาร

จัดการที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมากที่สุด คือ ในเรื่องการบริหารจัดการและการส่งเสริม

พัฒนาอาจารย์ และส่ิงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากยังมีคะแนนความพึงพอใจอยู่เพียงแค่

ในระดับปานกลาง  

4. ส าหรับคุณลักษณะอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบ

อาชีพ และรายได้ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความพึงพอใจในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม 

พบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีอยู่ในวัยสูงอายุมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 3.94 

คะแนน ส่วนคะแนนความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 ,000 บาท ซ่ึงมีคะแนน

ความพึงพอใจ 3.52 คะแนน ดังนั้น ควรมีการท าความเข้าใจในคุณลักษณะดังกล่าวของอาจารย์

มหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่ เพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความสุขและมีแรงจูงใจใน

การท างานเพ่ือแสดงบทบาทในการพัฒนาคนและชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต

ได้มากย่ิงขึ้น  

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน คือ การพัฒนา

ระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานเหมือนกับสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ๆ มีเวทีด้าน

การส่งเสริมหรือสนับสนุนผลงานวิชาการให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตองค์ความรู้และ

การสร้างเสริมความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยชีวิตใช้เป็นหลักในการจัด

การศึกษา ซ่ึงก็คือ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดและทฤษฎีศักยภาพและ

ความสามารถ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาตนเอง 

ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาทในด้านการสร้างเสริมพลังอ านาจเชิง

บวกซ่ึงกันและกัน 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบณัฑิต 

ต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัชีวิต 

ความน า: การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต

นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ง เพ่ือศึกษาและ

ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพของระบบการเรียนการสอน และคุณภาพ

ของระบบการติดตามและประเมินผล และ สอง เพ่ือศึกษาวิจัยการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่

การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจ ในฐานะผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน  รวมถึงการได้ทิศทางในการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีหลัก ท่ีเป็นแกนส าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้ 

“รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สามารถสรุป

ได้ดังนี้  

สรุปผลการศึกษา: 

1. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 449 คน เป็นชาย 

ร้อยละ 53 เป็นหญิง ร้อยละ 47 อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 81 ปี อายุต่ าสุด คือ 22 ปี เมื่อ

จ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มี

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเรื่องการย้ายถ่ินไปอยู่จังหวัดอ่ืนก่อนมาเรยีนท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต ร้อยละ 66 

ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ระบุว่าเคยย้ายถิ่น และส่วนใหญ่เป็นผู้หารายได้หลัก

ให้กับครอบครัว (ร้อยละ 64) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ผู้ให้ข้อมูลประมาณ 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่ 10,001-

20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 22 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท บัณฑิตประมาณ ร้อยละ 44 ยังคงท าบัญชี

ครัวเรือน หรือ ท าเป็นประจ า ในขณะที่ผู้ไม่ได้ท ามีร้อยละ 12 ส่วนเรื่องความพอเพียงของรายได้ต่อเดือน  

ผู้ตอบเกือบร้อยละ 47 ระบุว่ามีเพียงพอและเหลือเก็บ ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 33 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มี

เหลือเก็บ ส่วนผู้ที่ไม่เพียงพอและไม่เหลือเก็บมีเพียงร้อยละ 13 เมื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน ผู้ตอบร้อยละ 57 

มีหนี้สิน ผู้ไม่มีหนี้สินมีเพียงร้อยละ 24 ส าหรับมูลค่าของหนี้สินที่มีอยู่ ผู้ตอบที่มีหนี้สิน ร้อยละ 42 ระบุว่า 

ตนมีหนี้สินอยู่ระหว่างหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท รองลงมา คือ ร้อยละ 18 มีหนี้สินประมาณ 1 – 3 ล้านบาท 

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ท าให้เกิดหนี้สิน ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 27 ระบุว่า เกิดจากการซ้ือส่ิงอ านวยความ

สะดวก เช่น ยานพาหนะ ต่อเติมบ้าน และในบรรดาผู้ที่มีหนี้สิน ร้อยละ 84 ระบุว่า สามารถช าระได้ตาม

ก าหนดเวลา แต่มีร้อยละ 7 ไม่สามารถช าระหนี้สินได้ตามก าหนดเวลา ส าหรับการถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่
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หรือร้อยละ 64 ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเองต่ ากว่า 10 ไร่ และผู้ตอบร้อยละ 20 มีที่ดินเพ่ือท าการเกษตร

หรือท ากิจการส่วนตัวต่ ากว่า 10 ไร่โดยประมาณ  

ส าหรับบทบาททั้งในชุมชนไปจนถึงภาคประชาสังคม หรือระดับประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 61 

มีบทบาทดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 

70 ระบุว่า อยู่ในระดับดี ส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ 2 มีความสัมพันธ์น้อยและไม่ค่อยดี ในเรื่องของ

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป็น

อย่างดี ในขณะที่ประมาณร้อยละ 4 มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่ค่อยดี 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องการเดินทางมาเรียน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเกือบร้อยละ 80 ใช้พาหนะส่วนตัวมาเรียน ส่วนแหล่งเงินที่น ามาใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ผู้ตอบ

ร้อยละ 84 ใช้เงินเก็บของตัวเอง รองลงมาใช้เงินของบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 7 ส าหรับปัญหาในการจ่าย

ค่าเล่าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68 ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อน

เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 42 ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากค าบอกกล่าวจาก

นักศึกษา/ศิษย์เก่า  

ส าหรับเรื่องการตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 63 ตัดสินใจเรียนด้วยตนเอง เมื่อถาม

เกี่ยวกับเหตุผลหลักที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต สามเหตุผลระบุในเรื่องความต้องการเรื่องปริญญาบัตร 

ความต้องการการยอมรับทางสังคม และความภาคภูมิใจ ส าหรับค าถามที่ว่า เหตุผลใดส าคัญมากที่สุด 

ผู้ตอบร้อยละ 83 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจ เหตุผลอ่ืน ๆ คือ การน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง (ร้อยละ 73) รองลงมาคือ ต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 68) ในเรื่องการได้รับการสนับส

นุนจากครอบครัวให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก

ครอบครัว  

ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ราวร้อยละ 80 ทราบเรื่องดังกล่าวเป็น

อย่างดี เช่นเดียวกับความรู้ในเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 79) แต่ในเรื่องการสร้างเสริมพลัง

อ านาจ มีร้อยละ 57 ที่ระบุว่า เคยได้ยิน และการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกือบร้อยละ 90 ระบุ

ว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้  

ส าหรับส่ิงที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แผน 4 แผน ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 88 เห็นว่าเป็น

ประโยชน์มาก ในเรื่องการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนที่อาศัยอยู่ ร้อยละ 

79 ตอบว่า ทราบและเห็นด้วย  

ส่ิงที่เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญของการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45 ระบุว่า ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส่วนผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ร้อยละ 23 ระบุว่ามาจากเรื่องรายได้และรายจ่าย

ของครอบครัว ส่วนความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผลปรากฏว่า ผู้ตอบเกือบ

ร้อยละ 90 มองว่าคุ้มค่า ในด้านการมีบทบาทเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 35 ตอบว่า มีบทบาท
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ดังกล่าว ส าหรับการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบร้อยละ 42 ระบุว่า ได้แนะน าให้คนอ่ืน

มาเรียน  

ในเรื่องการน าความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้ประโยชน์หลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น ร้อยละ 

64 ได้ท าโครงการร่วมกับชุมชน หรือท าภายในชุมชนตนเอง และในเรื่องการน าวิชาหรือกิจกรรมที่ได้เรียนรู้

ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน พบว่า ร้อยละ 90 ได้ใช้ในการพัฒนาชีวิตตนเอง ร้อยละ 

69 ได้น าไปใช้ในการพัฒนาครอบครัว และร้อยละ 65 ได้น าไปใช้พัฒนาชุมชน และในเรื่องการท าส่ิงที่

เสริมสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 42 ได้ท าแล้ว ส่วนแนวทางการสนับสนุนให้การศกึษารปูแบบ

มหาวิทยาลัยชีวิตคงอยู่ในพื้นที่ ผู้ตอบมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 54 อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น 

ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้มีผู้มาเข้าเรียนเพ่ิมมากข้ึน และพร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมตามที่ศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยชีวิตขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

2. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่อง 1) หลักสูตร เนื้อหา

รายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้  2) ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน 3) พื้นที่การ

เรียนรู้  ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) อาจารย์ผู้สอน 6) อาจารย์พ่ีเลี้ยง 7) ส่ือการ

เรียนการสอน และ 8) การเปล่ียนแปลงตนเอง พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย

ชีวิตและการจัดการศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง ในภาพรวม คะแนน

เฉล่ีย คือ 4.34 คะแนน หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก 

จากการพิจารณาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในปัจจัย 8 ด้าน ด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ

ในเรื่องของส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบรรยากาศในการเรียนรู้ (คะแนนเฉล่ีย 3.86 คะแนน) และใน

เรื่องของระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน (คะแนนเฉล่ีย 3.87 คะแนน) โดยถือเอาคะแนนเฉล่ีย

ที่ต่ ากว่า 4.00 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ดังนั้น หากมีการพัฒนา

ปัจจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ควรพัฒนาในปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้  

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ: 

1. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุก

ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง สัมฤทธิ์ผลในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเองนั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซ่ึง

หมายความว่า การน าหลักการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงมาใช้กับวัยผู้ใหญ่ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล 

หากมีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับวัดการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนที่มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงได้ จะมี

ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนในรุ่นต่อไปได้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้เร็วย่ิงขึ้น  

2. ในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ประสบผลส าเร็จ หรือ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษา เพราะจาก

การประเมินความพึงพอใจโดยผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (มีคะแนนความพอใจโดยเฉล่ียมากกว่า 4.00 

คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทุกหัวข้อ) ยกเว้นในเรื่อง ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้
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ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก าลังศึกษา (3.94 คะแนน ระดับมาก) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึง

พอใจของอาจารย์ต่อการเปล่ียนแปลงผู้เรียน ในเรื่องการมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงชุมชนอย่างเห็นได้

ชัดเจน ตั้งแต่ก าลังศึกษานั้น พบว่า ได้คะแนนเพียง 3.77 คะแนนหรือยังไม่ค่อยสูงเท่าใดนัก ดังนั้น ควรมี

การพิจารณาในเรื่องความคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแต่ก าลังศึกษา ถ้าสามารถท าได้ 

3. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่แล้วได้รับข้อมูลจาก

ผู้เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้ถือเป็นส่ือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การชักชวนให้ผู้อ่ืนเข้าเรียน ดังนั้น ควรมีการส่ือสารข้อมูลส าคัญไปในทิศทางเดียวกัน และแก้ไขค ากล่าว

ที่ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตเข้าง่าย จบง่าย หรือ ไม่เข้าเรียนก็จบได้ เป็นต้น  

4. ปัจจัยการจัดการศึกษาที่บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ

บรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านระบบการเข้าเรียน และการลงทะเบียนเรียน ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้

เกิดความพึงพอใจมากข้ึน เมื่อน าผลที่ได้มาเทียบกับการประเมินครั้งนี้  

5. เรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้แนวคิดส าคัญ คือ แนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจให้กับผู้เรียน ควรให้มี

ความเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีบัณฑิตครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่รับทราบหรือเคยได้

ยิน หากท าได้ จะเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในชุมชน

ได้มากย่ิงขึ้น เพราะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บัณฑิตหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีบทบาทดังกล่าว 

6. ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรสนับสนุนการจัดเวทีวิชาการ การน าเสนอผลงาน การโต้วาที  ใน

ประเด็นทางวิชาการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงหรือข้ามภูมิภาค หรือจัด

ที่ส่วนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท้องถิ่นตน แต่

ยังเข้าใจบริบทของภาคอ่ืน ๆ อีกด้วย และในเรื่องการสนับสนนุการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์

องค์กรโดยตัวบัณฑิต ควรมีการจัดท าจดหมายข่าว การท าเว็บไซต์ การจัดงานศิษย์เก่า ฯลฯ เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่กิจกรรม ความเคลื่อนไหว หรือวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิต 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัชีวิต 

ความน า: การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ชีวิตนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและวิเคราะห์ระบบ กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เฉพาะของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้คือ หนึ่ ง เพ่ือศึกษา

คุณลักษณะของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต การใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเอง และผลที่เกิดข้ึนทั้ง

ต่อตนเอง และชุมชน สอง เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

และสาม เพ่ือศึกษาการให้ความส าคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจในฐานะที่เป็นผู้เรียนเพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเอง ผลที่ได้รับจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน รวมถึงได้ทิศทางในการส่งเสริมการใช้แนวคิดและทฤษฎีหลัก ที่เป็นแกนส าคัญในการจัดการศึกษา

ภายใต้ “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” ให้บังเกิดผลต่อผู้เรียนได้มากย่ิงขึ้น  

สรุปผลการศึกษา:   

1. คุณลักษณะผู้เรียนท่ีตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 606 คน เป็นชาย

มากกว่าหญิง ร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ตามล าดับ อายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 72 ปี อายุ

ต่ าสุด 18 ปี เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มากที่สุด คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59) อาชีพหลัก ร้อยละ 29 เป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 23 

คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการย้ายถิ่นไปอยู่จังหวัดอ่ืนก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ชีวิต ร้อยละ 60 ไม่เคยย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืน มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่เคยย้ายถิ่น ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้หา

รายได้หลักให้กับครอบครัว (ร้อยละ 55) ในส่วนของรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบราว 1 ใน 3 มีรายได้อยู่ที่ 

10,001-20,000 บาท ถัดมาร้อยละ 23 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ผู้เรียนประมาณร้อยละ 90 ยังคงท า

บัญชีครัวเรือน หรือ ท าเป็นประจ า ส่วนเรื่องความพอเพียงของรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบร้อยละ 50 ระบุว่า มี

เพียงพอและเหลือเก็บ ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและไม่มีเหลือเก็บ มีไม่ถึงร้อยละ 10 ส่วนหนี้สิน ผู้ตอบ

ร้อยละ 62 ระบุว่ามีหนี้สิน ซ่ึงส่วนใหญ่ระบุว่า มีหนี้สินต่ ากว่า 50,000 บาท ซ่ึงเป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อส่ิง

อ านวยความสะดวก เช่น รถยนต์/จักรยานยนต์ หรือเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ส าหรับความสามารถใน

การช าระหนี้สินคืน ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 ระบุว่า สามารถช าระหนี้คืนได้ตามก าหนดเวลา ส่วนที่ดินที่

ถือเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่หรือผู้ตอบมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) มีที่ดินส าหรับปลูกบ้าน/

สร้างที่อยู่อาศัยต่ ากว่า 10 ไร่ และมีที่ดินเพ่ือท าการเกษตรหรือประกอบอาชีพต่ ากว่า 10 ไร่ เช่นเดียวกัน 

(ร้อยละ 33)  
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ในเรื่องของการมีบทบาทในภาคชุมชน ประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54 มีบทบาทดังกล่าว ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21 ไม่มี

บทบาทใด ๆ ในชุมชน หรือในระดับอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคนในชุมชน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 69 ระบุว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนเป็นอย่างดี ส าหรับในเรื่อง

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ตอบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี 

ส าหรับข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับการศึกษาก่อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 

60 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากการศึกษานอกระบบ ในเรื่องของวิธีการเดินทางมาเรียน ส่วนใหญ่ 

หรือร้อยละ 73 เดินทางมาเรียนโดยใช้รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว ส่วนค่าเล่าเรียน ผู้ตอบร้อยละ 86 

ใช้เงินของตัวเอง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 6 ใช้เงินของบิดามารดา ในขณะที่ส่วนน้อยที่ระบุว่า

กู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ เมื่อพิจารณาในเรื่องปัญหาการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น ล่าช้า หรือ

เงินไม่พอจ่าย พบว่า ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ระบุว่า ยังมีปัญหาการค้างจ่ายค่าเทอม ในขณะที่ร้อยละ 71 ตอบ

ว่า ไม่เคยมีปัญหา  

ส าหรับการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือคิดเป็นร้อยละ 62 

ส่วนผู้ที่ได้รับการชักชวนจากผู้อ่ืนมีอยู่ร้อยละ 32 ส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ได้

รับมาจากนักศึกษาหรือศิษย์เก่า รองลงมาจากบุคคลที่รู้จัก หรือครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 47 และ 

44 ตามล าดับ) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต โดย

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90 ตอบว่า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

เมื่อถามถึงเหตุผลหลักที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ซ่ึงมีให้เลือก 3 เหตุผล คือ 1) ความต้องการใบปริญญา

บัตร 2) ความต้องการการยอมรับทางสังคม และ 3) ความต้องการความภาคภูมิใจ ให้ระบุว่าเหตุผลใด

ส าคัญมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 78 ให้เหตุผลในเรื่องความภาคภูมิใจมากที่สุด รองลงมาในเรื่องความ

ต้องการปริญญาบัตร (ร้อยละ 65) และสุดท้ายในเรื่องความต้องการการยอมรับทางสังคม (ร้อยละ 57) 

ส่วนเหตุผลส่วนตัวอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสามเหตุผลข้างต้น ผู้ตอบระบุว่า ที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต

เพราะต้องการเปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 87) 

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต 

โดยเฉพาะแนวคิดปรัชญาหรือคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 81 ระบุว่ารับรู้หรือรับทราบเป็น

อย่างดี ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ผู้ตอบร้อยละ 82 ตอบว่าเคยได้ยินหรือรู้จัก 

ส าหรับแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจ มีผู้ตอบร้อยละ 62 ที่เคยได้ยินหรอืทราบเก่ียวกับแนวคิดดังกล่าว  

และในเรื่องการเรียนรู้หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏว่าผู้ตอบร้อยละ 96 ระบุว่าได้

เรียนรู้แล้ว  

ส าหรับประโยชน์ของการจัดท าแผน 4 แผน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ผู้ตอบร้อยละ 80 เห็นว่าเป็น

ประโยชน์มาก ในขณะที่วิชา/กลุ่มวิชาที่จัดสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ผู้ตอบระบุว่า 
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ประทับใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ วิชาการรู้จักตนเองและการเปล่ียนแปลงตน (ร้อยละ 70) อันดับที่

สอง คือวิชาการพัฒนาชีวิต (ร้อยละ 55) และอันดับที่สาม คือวิชากฎหมายในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 41) 

ในเรื่องของการถูกคาดหวังว่าผู้เรียนหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิตจะต้องเป็นผู้น าชุมชนนั้น ผู้เรียนร้อยละ 

78 รับทราบและเห็นด้วย มี 1 ใน 10 คน เท่านั้น ที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีบทบาทมากข้ึนในการ

เป็นผู้น าชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาเรียนรู้ ผู้ตอบร้อยละ 37 ระบุว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ส าหรับผู้ที่

ระบุว่ามีปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46 ระบุว่ามีปัญหารายได้/รายจ่ายในครอบครัว ส าหรับ

ความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ผู้ตอบร้อยละ 97 

กล่าวว่า คุ้มค่า และผู้ตอบร้อยละ 97 เช่นเดียวกันที่ระบุว่า มีความมั่นใจที่จะส าเร็จการศึกษาแน่นอน 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ในเรื่องของหลักสูตร เนื้อหา

รายวิชา โครงสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้  ระบบการเข้าเรียน การลงทะเบียน พื้นที่การเรียนรู้  

ต้นแบบ สถานที่ศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียน

การสอน และที่ส าคัญที่สุดในเรื่องการเปล่ียนแปลงตนเอง พบว่า ทุกประเด็นในแต่ละหัวข้อที่ได้กล่าวมานี้ 

ผู้เรียนระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจาก

การประเมินครั้งนี้คือ ความพึงพอใจในอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน

เรื่องท่ีสอน ส่วนความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่พบว่ายังไม่เหมาะสม หรือสูงไป 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ: 

1. ผู้เรียนจ านวนหนึ่ง ถึงแม้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ หรือรู้น้อยจนถึงปานกลาง เกี่ยวกับชุมชนที่ตนเอง

อาศัยอยู่ ผู้ที่ยังไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชนหรือภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองถูกคาดหวัง

ให้มีบทบาท หรือเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชน โดยเฉพาะภายหลังส าเร็จการศึกษา นั่นหมายถึงว่า ยัง

ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในตัวผู้เรียนและชุมชน สมดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยชีวิต ควรให้ส าคัญใน

เรื่องการเพ่ิมความเข้มข้นในการส่ือสาร การปลูกฝัง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  การสร้าง

ประสบการณ์ การเสริมทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการเพ่ิมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น

ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการและเทคนิควิธีต่าง ๆ   

2. ผู้เรียนจ านวนหนึ่ง ไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต สะท้อนให้เห็นข้ออ่อน

เกี่ยวกับการส่ือสาร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงตนเองของบางศูนย์การเรียนรู้ 

ดังนั้น ควรให้ความส าคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และควรมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้ามาใหม่ด้วย            

3. สองแนวคิดส าคัญส าหรับการศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต คือ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ

เปล่ียนแปลง และแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ ที่พบว่า ผู้เรียนจ านวนมากยังไม่เคยได้ยิน ควร

ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างเป็นระบบและมี
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ทิศทาง และสามารถน ามาใช้ในการก าหนดตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลง เพ่ือจัดท าระบบการประเมินผลที่

สอดคล้องกัน 

4. ผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและฐานะที่ค่อนข้างขัดสน บางคนไม่มีที่ดินท ากิน 

หรือมีทรัพยากรที่จ ากัด แต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเพ่ือต้องการความภาคภูมิใจ ปริญญาบัตร หรือ

ต้องการเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง เปล่ียนแปลงตนเองในด้านต่าง ๆ ส่ิงที่ต้องส่งเสริม ประการแรกคือ ควร

จะต้องสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการมีรายได้เพ่ิมข้ึนในระหว่างเรียน ควรส่งเสริม

ศักยภาพความสามารถในการแสวงหาช่องทางต่อยอดจากส่ิงที่เคยท า ส่ิงที่มีอยู่ในครอบครัว หรือใน

ท้องถิ่นของตน สนับสนุนหรือส่งเสริมให้น าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างหรือพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่า เพ่ือให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือหาข้อมูลหรือการซ้ือขาย

ผ่านตลาดออนไลน์ เมื่อผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองหรือมีชีวิตที่ดีข้ึนแล้ว ควรส่งเสริมการท ากิจการ

ต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกับชุมชน หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน  

5. ผู้เรียนกลุ่มที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือ มีหน้าที่การงาน /กิจการ/รายได้ที่มั่นคงแล้ว ควรเน้นการจัดท าแผน

ด้านการดูแลสุขภาพ และมีการบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงการท างาน การพัฒนาตนเอง

และการใช้ชีวิตที่สมดุลสอดคล้องกัน และสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือท าประโยชน์ให้กับชุมชน หรือส่งเสริมให้

ริเริ่มกลุ่มหรือโครงงานที่สามารถท าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม  

6. การประชาสัมพันธ์แบบ “ปากต่อปาก” ถือเป็นแหล่งข้อมูลหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ดังนั้น ผู้ส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน ศิษย์เก่า 

คณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ควรค านึงถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งควรมีชุดข้อมูลเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารที่ลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน เช่น แนวคิดการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แนวคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตนเอง ตัวอย่างการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนเชิง

ประจักษ์ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

จริง ความสามารถในการเปน็ผู้น าชุมชน การศึกษาดูงานในพ้ืนทีเ่รยีนรู้ท่ีหลากหลาย การจดัท าแผน 4 แผน 

การท าโครงงานที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือการท าประโยชน์ต่อสังคมได้  

7.  อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัจจัยที่ส าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยชีวิต ควรมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดและ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต และกระบวนการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตควรด าเนินไปตลอดเวลา 

รวมถึงการประเมินศักยภาพและการสรา้งเสริมพลังเชิงบวก เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้เกิดความกระตือรือรน้

ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งในเรื่องการน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้สอน การใช้เทคนิคแปลกใหม่ในการจดั

กระบวนการเรยีนรู้ ความมุ่งมั่นในการท าผลงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ตลอดจนความสามารถใน

การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในประเด็นทางวิชาการและการปฏบิัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดั

การศึกษาใน “รูปแบบมหาวิทยาลัยชีวิต” 
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การลาออกกลางคนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัชีวิต 

ความน า: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและสาเหตุหลักที่มีผลต่อการลาออกกลางคัน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันในแต่ละด้าน

ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554-2560 จ านวน 

51 คน ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ: 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 43 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 47 ปี ส่วนใหญ่

จัดอยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 33) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 26) ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 29) รองลงมาคือ เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ร้อยละ 21) ส าหรับระดับการศึกษาเดิมก่อนเข้าเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ

แบบสอบถามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียน รองลงมา ร้อยละ 25 

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช./ปวส.   

2. ก่อนยุติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73 ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ ซ่ึงส่วนหนึ่ง

ช้ีให้เห็นว่ามีช่องว่างในการส่ือสารกัน ในขณะที่ร้อยละ 27 ได้ปรึกษาอาจารย์ที่ดูแล เมื่อสอบถามถึงโอกาส

กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตอีกครั้ง เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือร้อยละ 49 อยาก

กลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่อยากกลับเข้ามาเรียนต่อมีร้อยละ 29 

3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่สุดในการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็น

เรื่องค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ เรื่องเวลา (ร้อยละ 23) 

4. เมื่อพิจารณาจ านวนปัจจัยหลักหลายปัจจัยประกอบกัน คือ ปัจจัยคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้าน

คุณภาพผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา และเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 29 ที่ลาออก เพราะมีปัจจัย 3 ด้านที่ เป็นสาเหตุประกอบ

กัน ในขณะที่ร้อยละ 17 ระบุว่ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้ลาออก และร้อยละ 14 ระบุว่า ทั้ง 5 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัย-องค์ประกอบให้ลาออก 

5. เมื่อพิจารณาสาเหตุการออกกลางคันที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึง จากมากไปหาน้อย พบว่า สาเหตุ

เรื่องค่าเล่าเรียนแพง (ร้อยละ 59) และมีงานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนได้ไม่

เต็มที่ (ร้อยละ 59 เช่นเดียวกัน) เป็นสาเหตุแรกสุดในการตัดสินใจยุติการศึกษา ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มี

ความส าคัญรองลงมา คือ มีภาระการประกอบอาชีพในวันเสาร์และอาทิตย์  
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6. ทุกสาเหตุที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เวลา ตัวผู้สอน ผู้เรียน การบริหารจัดการ ล้วนส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา ในเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษา ควรมีระบบสนับสนุนต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน

ทั้งก่อนและระหว่างการเข้าศึกษา เช่น ระบบการออมของผู้ เรียน, กองทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงินภาครัฐ

หรือที่สามารถร่วมกันจัดตั้งข้ึนเพ่ือการศึกษา ส่วนในเรื่องของเวลา ผู้สอนควรมีการให้ค าแนะน าในเรื่อง

การบริหารจัดการเวลาของผู้เรียนเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดตามแผนการบริหารจัดการเวลา เพราะเป็น

ตัวชี้วัดความส าเร็จในการสนับสนุนการใช้แผน 4 แผน ส าหรับความเช่ือมั่นในตัวผู้สอน อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

ควรให้ความส าคัญในการเป็นต้นแบบที่ควรประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย  

สรุปผลการวเิคราะหเ์ชิงคุณภาพ:  

1. ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มี 6 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน อายุต่ าสุด 32 ปี อายุสูงสุด 

73 ปี อาชีพหลักเกษตรกร 3 คน ลูกจ้าง 1 คน ค้าขาย 1 คน ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ 1 คน  

2. ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นส าคัญ ซ่ึงมาจากจุดเปล่ียนของชีวิต เช่น มีภาระงานมากข้ึน มี

ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปรับเปล่ียนงาน เมื่อถึงเวลาในการจ่ายค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

สถานการณ์ทางการเงินของผู้เรียน ณ ขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที่มีนัยส าคัญ เกือบ

ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตและได้น าไปใช้ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อแล้ว และบาง

คนเมื่อสามารถจัดการเวลากับการเงินได้แล้ว อาจกลับมาศึกษาต่อ  

ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ส าหรับมหาวิทยาลัยชีวิตในกรณีการออกจากการศึกษากลางคันของผู้เรียน: 

1. ผู้ที่จ าเป็นต้องยุติการศึกษาก่อนส าเร็จตามหลักสูตร ควรได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองว่าเป็นผู้

ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ และไม่ควรบันทึกข้อมูล

นักศึกษาว่าเป็นผู้ออกกลางคัน แต่ให้ระบุว่าจ าเป็นต้องพักการศึกษาชั่วคราว เมื่อผู้ที่จ าเป็นต้องออก

กลางคันหรือต้องพักการศึกษาชั่วคราว มีความพร้อมอีกครั้ง สามารถใช้ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง

ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิตได้ 

2. ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตทุกคนให้ทันสมัย ถูกต้องอยู่

เสมอ โดยไม่ระบุว่าผู้ เรียนลาออกไปแล้ว ฐานข้อมูลนี้สามารถใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

และยังท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต หรือเคย

เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชีวิต 

3. เพ่ือแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน ควรแจ้งให้ผู้เรียนได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่

แท้จริง นอกจากค่าเล่าเรียนรายเทอม และควรมุ่งไปที่ผู้เรียนที่มีเงินออมก่อนเข้าเรียน และควรมีการ

ประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้  

4. ควรพยายามลดช่องว่างในการส่ือสารซ่ึงกันและกันระหว่างผู้สอน/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้/ผู้บริหารกับ
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ผู้เรียน ควรส่ือสารตั้งแต่แรกว่าถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรแจ้งให้เพ่ือนที่เรียนรุ่นเดียวกันและ

อาจารย์/ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้มีกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่น การจัดตั้งกองทุน/การระดมเงิน

ออม/การแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์/ผู้บริหารของศูนย์

การเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือว่า ถ้ามีการส่ือสารกันมากเท่าใด ช่องว่างต่าง ๆ ย่อมลดลง และโปรดอย่าลืมว่า 

การมีชีวิตที่ดีข้ึน การมีรายได้ การมีเงินออม การมีสุขภาพที่ดีข้ึน การบริหารจัดการเวลาได้ดี ฯลฯ ล้วนแต่

เป็นความท้าทายในเชิงการเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา

และแนวคิดของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ระบุว่า ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่วันแรกหรือภาคการศึกษาแรกที่มาเรียน และยัง

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตนเองผ่านแผน 4 แผน ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนชีวิตและเป้าหมาย ที่

เช่ือมกับการบริหารจัดการเวลาในชีวิต การจัดการด้านการงาน/อาชีพ การจัดการด้านรายได้/การเงิน และ

การจัดการสุขภาพ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ส าคัญมาก

ของมหาวิทยาลัยชีวิต 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  

และขอ้เสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจดัการศึกษาทางเลือก  

ของสถาบนัการเรียนรูเ้พื่อปวงชน 

ความน า: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลัก

ของการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดข้ึนในบริบทของสถาบันการ

เรียนรู้เพ่ือปวงชนที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ ผลที่เกิดข้ึนจากการศึกษาและวิเคราะห์ในครั้งนี้ 

คือ การได้องค์ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพและข้อจ ากัด หรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของ

ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส่วนกลางไป

จนถึงระดับพื้นที่เรียนรู้ ผนวกด้วยมุมมองของคณะวิจัยประเมินผล และจากการประชุมระดมความคิดเห็น

ครั้งส าคัญ 2 ครั้ง คือ การประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ

การประชุมน าเสนอผลการวิจัย ฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในเรื่องโอกาสและอุปสรรค 

ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการวิจัยโดยสรุป มีการน าเสนอดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง จุดอ่อน  

2) ปัจจัยภายนอก : โอกาส และอุปสรรค 

3) แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

1) ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง จุดอ่อน  

จากการรวบรวมความคิดเห็นของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต นักศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 3 ,198 ความ

คิดเห็นที่ได้จากการสอบถาม แบ่งเป็นความคิดเห็นด้านจุดดี จุดเด่น จุดแข็ง (2 ,029 ความคิดเห็น)  พบว่า 

มหาวิทยาลัยชีวิต มีจุดแข็งที่ส าคัญ 8 ด้าน เรียงจากจ านวนความคิดเห็นจากมากไปน้อย คือ อันดับที่ 1 

ด้านวิชาการ/หลักการ/แนวคิด/ปรัชญา  อันดับที่ 2 ด้านอาจารย์และบุคลากร  อันดับที่ 3 ด้านการสร้าง

เสริมโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้  อันดับที่ 4 ด้านสถานที่เรียนรู้  อันดับที่ 5 ด้านอัตลักษณ์  อันดับที่ 6 

ด้านกลุ่มผู้เรียน  อันดับที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ อันดับที่ 8 ด้านค่าใช้จ่าย  

ส่วนจุดอ่อน จุดด้อย หรือส่ิงที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา (1,169 ความคิดเห็น) ที่ส าคัญ 10 ด้าน  เรียงจาก

จ านวนความคิดเห็นจากมากไปน้อย คือ อันดับที่ 1 ด้านการประชาสัมพันธ์  และการสร้างภาพลักษณ์ 

อันดับที่ 2 ด้านสถานที่  อันดับที่ 3 ด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา อันดับที่ 4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

อันดับที่ 5 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนและการติดตามประเมินผล อันดับที่ 6 ด้านการบริหาร

จัดการ  อันดับที่ 7 ด้านบุคลากรและอาจารย์  อันดับที่ 8 ด้านการจัดการเวลา  อันดับที่ 9 ด้าน

งบประมาณและการสนับสนุน และ อันดับที่ 10 ด้านการส่ือสารและการประสานงาน 
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โดยสรุปจุดแข็ง / จุดอ่อน ที่ส าคัญ คือ วิชาการถือเป็นจุดแข็งท่ีสุดของมหาวิทยาลัยชีวิต โดยเฉพาะในเรื่อง 

สาระการเรียนรู้ ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และหลักปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์ ซ่ึงจะเป็น

โอกาสส าคัญในการผลิตหลักสูตรให้หลากหลาย ในขณะที่ส่ิงที่เป็นจุดอ่อนที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ 

ควรเร่งให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนกลาง และเพ่ิมเว็บไซต์เครือข่ายให้

มากขึ้น และผลิตส่ือออนไลน์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับพื้นที่ วัย และการน าไปใช้ 

ส่วนด้านอาจารย์และบุคลากร, ส่ิงอ านวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา มีทั้งจุดแข็งและ

จุดอ่อน ซ่ึงควรมีการสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้ามาเรียนแต่แรก ส่วนคุณภาพบุคลากร ควรได้รับแรงกระตุ้น

และแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องรอเวลา  

ส าหรับจุดแข็ง / จุดเด่น / ส่ิงที่ดีของมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน คือ การสร้างเสริม

โอกาสต่าง ๆ ทางการศึกษาเรียนรู้และอัตลักษณ์ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นโอกาสในการส่ือสารกับสังคมภายนอก

หรือกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยชีวิต  

ส่วนจุดอ่อน / ข้อด้อยที่ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงโดยก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและอาศัยความ

ร่วมมือ คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล การบริหารจัดการองค์กร การจัดการเวลา 

งบประมาณและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการส่ือสารและการประสานงาน 

2) ปัจจัยภายนอก : โอกาส และอุปสรรค 

ในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นที่ได้จากมุมมองของคณะวิจัยและจากการน าเสนอผลการวิจัยในการประชุม 2 

ครั้ง คือ การประชุม “ปฏิบัติการทบทวนและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือก้าว

กระโดดสู่อนาคตไทย 4.0” วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และ การ

ประชุมน าเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการฯ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

โอกาสของมหาวิทยาลัยชีวิตสามารถช่วงชิง คือ กระแสการศึกษาทางเลือก, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การเข้า

สู่สังคมสูงวัยของไทย, การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส, การเรียนรู้แบบออนไลน์, การเกิดชุมชน

ประเภทใหม่ๆ, และนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

อุปสรรคที่ส่งผลกระทบการจัดการศึกษาในแบบมหาวิทยาลัยชีวิต คือ การลอกเลียนหลักสูตรการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยชีวิต และการแข่งขันแย่งชิงผู้เรียน, ค่านิยมและคุณค่าของใบปริญญา, การคลายตัวของ

ค าว่า “ชุมชน” ในความหมายเดิม และทัศนคติและการรับรู้ขององค์กรภาคี/องค์กรสนับสนุนต่าง ๆ ที่ลดลง/

เปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปบางส่วน  

3) แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

กลยุทธ์หรือแนวทางที่จะท าให้มหาวิทยาลัยชีวิตก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค และเป็นจุดเริ่มแห่งการพัฒนา 

ปรับปรุง ดังนี้ 
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- จัดท าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือไต่ระดับทักษะความรู้ 

เช่น ขั้นต้น ขั้นกลาง และข้ันสูง 

- จัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพและท างานเพื่อชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ วัยที่ก าลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในระบบ

และนอกระบบ รวมถึงกลุ่มผู้พิการ 

- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการรับปริญญาได้เข้าเรียน  

- ท าโครงการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและชุมชน ที่สามารถขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

- ไม่ปรับข้ึนค่าเล่าเรียน 

- หาเครือข่าย แนวร่วม เป็นแหล่งทุน หรือกองทุนกู้ยืม โดยความร่วมมือของผู้น าท้องถ่ิน 

- จัดตลาดนัดวิชาการปีละครั้ง หรือ สองปีครั้ง ในแต่ละภูมิภาค 

- พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้มีผู้เข้าชมมากข้ึน 

- เผยแพร่เอกสารวิชาการ หนังสือเพ่ือให้ความรู้ ที่สามารถเผยแพร่ได้โดยผู้อ่านไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- แก้วิกฤตปัญหาทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยการกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากแหล่งทุน เพ่ือ

น ามาใช้หนี้สินที่ค้างอยู่ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร และสะสางปัญหาทาง

การเงินที่สะสมมานาน  

- ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยชุมชน หาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง วิจัยภูมิปัญญา วิจัยตนเอง/วิจัยชีวิต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ทรัพยากร

ในท้องถ่ิน ฯลฯ 
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