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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน และ ๒) เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรียง
ล�ำดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ๑) อิทธิพลทางตรง คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ๒) อิทธิพลทางอ้อม คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และ ๓) อิทธิพลรวม คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรที่น�ำมาศึกษา สามารถร่วมกัน
อธิบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ ๗๐ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน
๒. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ประกอบด้วย การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ๔ ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การเรียนรู้จักตนเองและโลก ประยุกต์ใช้สิติ สัมปชัญญะ ขั้นที่
๒ การปรับกระบวนทัศน์ ประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ขั้นที่ ๓ การจัดระเบียบชีวิต ประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ และขั้นที่ ๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ เมื่อน�ำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบพบว่า อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
มีความรูค้ วามเข้าใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ก่อนทดลอง
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
** อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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และหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๑ โดยคะแนนหลังทดลองสูงกว่าคะแนน
ก่อนทดลอง
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต, นักศึกษา, สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวง

Abstract
These objects of the research were 1) to analyze the factors that influenced the
life quality development of students at learning institute for everyone, and 2) to create
a model of the life quality development of students at learning institute for everyone.
The research results were as follows:
1. The factors that influence the life quality development of students at learning
institute for everyone, to ranked coefficient by descending: 1) the direct effect include
the learning process management, learning culture and learning environment, 2) the
indirect effect include the learning process management and learning environments and
3) the total effect includes learning process management and learning environment.
When considering the coefficient prediction found that the studied variables to could
explain the life quality development 70 percent. And result of qualitative approach found
that the learning process management and virtue and ethics influenced to the life
quality development of students at learning institute for everyone.
2. The model of life quality development of students at learning institute for
everyone includes the learning process management consists of 4 steps: step 1: the
learning to know themselves and the world applied Sense and Sensibility, step 2: the
adjusting paradigm applied the four noble truths, step 3: the organize life applied the
Iddhipada 4, and step 4 : the measurement and evaluation applied the four Noble Truths,
integrity and responsibility. When to bring the model of life quality development of
students at learning institute for everyone to attempted teacher who managed learning
process to evaluated to found that to have understood the model of life quality
development of students at learning institute for everyone before and after the
experiment. The difference was statistically significant at the .01 level. The scores were
higher than the scores of cognitive insight before trial.
Keywords: Life quality development, Students, Learning Institute for Everyone
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๑. บทน�ำ

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓
ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ผูน้ ำ� อาเซียนได้ลงนามในกฎบัตร
อาเซียนเพือ่ ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา๑ มีการ
ท�ำงานสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน คือ ประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-culture community) หนึ่ ง ใน
เป้าหมายและพันธกรณี ๖ ด้านนัน้ ได้แก่ ด้านการ
พัฒนา๒ เครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือ การศึกษา โดย
ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงน�ำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้มี
ความมั่งคงในการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข๓ โดยมียุทธศาสตร์ในแผน
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พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับอาเซียน หนึง่ ในยุทธศาสตร์
เหล่านัน้ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน๔ การศึกษาเป็น
เครื่องมือพัฒนาคนโดยมีวัตถุประสงค์ปลายทาง
คือ การเป็นเครือ่ งมือยึดเหนีย่ วสังคมเข้าด้วยกันจน
เกิดเป็นองค์กรชุมชนที่มีพลัง มีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ แต่คนส่วนมากไปไม่ถึง ท�ำให้ทิศทาง
การศึกษาของเราไม่ถกู ต้อง ซึง่ หัวใจของการปฏิรปู
การศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการ
ปฏิรปู การเรียนรู้ คือ การปฏิรปู จากการยึดวิชาเป็น
ตัวตั้งมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่า
ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ๕ เพราะการศึ ก ษาที่ มี
กระบวนทัศน์แบบเก่าหรือดัง้ เดิม เป็นลักษณะการ
ท่องจ�ำหนังสือ ต�ำราจากยุโรปมาสู่ประเทศไทย
การศึกษาแบบนี้จะท�ำให้คนไทยขาดจากรากเหง้า
หรือภูมปิ ญ
ั ญาของตนเอง๖ เพราะได้แต่ทอ่ งหนังสือ
เรียนแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ ช่วยคน

ชูวิทย์ มิตรชอบ, ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๔-๕.
๒
กระทรวงการต่างประเทศ, ASEAN MINI BOOK, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖),
หน้า ๑๑.
๓
กระทรวงศึกษาธิการ, ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๘, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๕๘), หน้า ๑-๓.
๔
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๖-๘.
๕
กระทรวงศึกษาธิการ, คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส�ำคัญที่สุด, พิมพ์
ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีด, ๒๕๔๓), หน้า ก.
๖
ประเวศ วะสี, ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นครปฐม : หจก.
ส�ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๕.
๑
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อื่นไม่ได้ ไม่ได้สร้างความรู้ใหม่๗ เนื่องจากระบบ
การศึกษาต้องเป็นระบบที่ส่งเสริมความงอกงาม
อย่างหลากหลายไม่ใช่ระบบการควบคุม แต่ตอ้ งให้
บุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชนท้องถิ่นมีความริเริ่มเอง
อย่างหลากหลาย๘ และท�ำอย่างไรให้คนเข้าใจว่า
การศึกษาไม่ใช่เรือ่ งของครู ของโรงเรียน ของสถาน
ศึกษา แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา อยู่ที่วิธีการเรียนรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้
ต้องเปลีย่ นการเรียนรู้ แบบท่องจ�ำมาเป็นการสร้าง
ความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ เป็นความรู้มือหนึ่ง
เน้นการเรียนผ่านการปฏิบัติ ผ่านโครงงาน ผ่าน
การวิจัยและพัฒนามากกว่าไปท่องจ�ำต�ำรา ค้นหา
ความรู้ทุกแห่งที่มีความรู้และผู้ร๙ู้
คุณภาพชีวติ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ปัจจุบนั
มีนกั ศึกษาบางส่วนใช้เวลาว่างไปในทางทีไ่ ม่เหมาะสม
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ และจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต แนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างหนึ่ง คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
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ให้กบั นักศึกษา๑๐ สถานศึกษาหลายแห่งได้พยายาม
หาทางแก้ปญ
ั หาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร มีการสัมมนาสร้าง
เสริ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต ก่ อ นจบหลั ก สู ต ร ๑๑ มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ซึง่ กิจกรรมเหล่านีม้ ี
คุณค่าและคุณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
นักศึกษา และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้จดั กิจกรรม
เหล่านี้ แต่กเ็ น้นเฉพาะบางเรือ่ งบางประเด็นเท่านัน้
โดยไม่ได้ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
อีกหลายๆ ด้าน๑๒ เนื่องจากคุณภาพชีวิตกับการ
ศึกษามีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กัน ครอบครัวที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมเป็นส่วนสนับสนุนด้านการ
ศึกษา น�ำมาซึ่งการงานและรายได้ที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้๑๓
สถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ได้บรู ณาการ
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การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๒.
๘
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(กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖.
๙
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การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕-๓๗.
๑๐
สุชาติ ตรีทพิ ย์คณ
ุ , แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๑), หน้า ๔๐.
๑๑
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ, เรียนอย่างไร. แหล่งทีม่ า : http:// www.samutprakan.net/5800/DistantHBook/HandBooKDis12.pdf [๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓].
๑๒
สมชาย เบ็ญจวรรณ์, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา : รูปแบบการจัดกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๕.
๑๓
พรเพ็ญ วรสิทธา, “คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในเขตเมืองของไทย”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ ๓๘
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑) : หน้า ๒๙-๓๔.
๗
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การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น
มีเป้าหมายท�ำให้ผเู้ รียนอยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รีและมีกนิ
ในท้องถิ่นของตนเองได้ เรียนแล้วช่วยตนเองได้
ช่วยคนอืน่ ได้ สามารถแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ความยากจน
สุขภาพ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ตนเองได้๑๔ จึงเป็นการ
เรียนประสบการณ์ชีวิต เอาชีวิตและชุมชนเป็นตัว
ตั้ง เอาศักยภาพของตนเอง ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน
และเป็นทุน เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
เป็นส�ำคัญ ให้คดิ เป็น สามารถสร้างความรูใ้ หม่ เพือ่
ช่วยให้ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง๑๕ อาจารย์สอน
น้อยแต่จะใช้เทคนิคทางการศึกษาเพือ่ กระตุน้ และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เช่น การชี้แนะ การ
เป็นทีป่ รึกษา การเป็นโค๊ช กระบวนการเรียนรูแ้ บบ
มีส่วนร่วมของนักศึกษา ครอบครัว ชุมชน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการกับชีวิตจริงของ
นักศึกษาผ่านการจัดท�ำโครงงานทัง้ ในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน๑๖ ผูเ้ รียนได้ประมวลประสบการณ์
จากแหล่งความรูต้ า่ งๆ และมีการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง อาจารย์จึงเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าผู้สอน๑๗ นักศึกษาจึง
เรียนผ่านกิจกรรมและโครงงานเป็นหลัก เมือ่ ตนเอง
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ครอบครัว ชุมชนท้องถิน่ มีกนิ มีใช้ ไม่มหี นีส้ นิ มีการ
จัดการระบบสุขภาพ การเงิน อาชีพ สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ผลผลิตในท้องถิน่ ได้อย่างเป็นระบบแล้ว
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศได้ในที่สุด จากความส�ำคัญดัง
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เลือกเป็นโจทย์ในการศึกษา
และน�ำไปสู่การตั้งประเด็นค�ำถามการวิจัยที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษาว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่
ปวงชน และมีแบบอย่างหรือแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อ
ปวงชนเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นค�ำถามการวิจัยที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่
ปวงชน
๒. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, (สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน, ๒๕๕๔), หน้า ๕๑-๕๒.
๑๕
เสรี พงศ์พิศ, สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute For Everyone : LIFE), พิมพ์ครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๘.
๑๖
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, อุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสงคราม : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๐.
๑๗
เสรี พงศ์พิศ, สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute For Everyone : LIFE), พิมพ์ครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓.
๑๔
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๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน เป็นการ
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิจัยทั้งการศึก ษาเชิงปริมาณ
(Quantitative approach) และการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative approach) ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการวิจัยเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
๑. ระยะที่ ๑ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาคุณภาพ คือ
๑) การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ประชากรและกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ๑) ประชากร ได้แก่ บัณฑิต
และนักศึกษาของศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนใน
ภาคอีสาน จ�ำนวน ๒,๘๘๖ คน และ ๒) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน
ในภาคอีสาน และนักศึกษาของศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่
ปวงชนในภาคอีสาน เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณจึงต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่และเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีอัตราส่วนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่น้อยกว่า ๑๐ : ๑๑๘
แต่ผวู้ จิ ยั ก�ำหนดอัตราส่วนระหว่างกลุม่ ตัวอย่างต่อ
ตัวแปรไม่น้อยกว่า ๓๐ : ๑ จะได้กลุ่มตัวอย่าง
๕๔๐ คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิง
พรรณนา และสถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
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ในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.30) และวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียรสัน และ ๒) การ
วิจยั เชิงคุณภาพ กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาของ
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน ในภาคอีสาน โดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกจากตัวอย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
๔ ด้านๆ ละ ๓ คน ได้แก่ ด้านชีวติ ด้านอาชีพ ด้าน
การเงินและด้านสุขภาพ จ�ำนวน ๑๒ คน และ
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ คน อาจารย์พี่
เลี้ยง ๔ คน ปราชญ์ ผู้รู้ ๔ คน ซึ่งมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จ�ำนวน
๑๒ คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต ประเด็นการสนทนากลุ่ม และท�ำการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
๒. ระยะที่ ๒ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ทัง้ การศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ
คือ ๑) การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ จ�ำนวน ๗ คน ใช้เกณฑ์
ในการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นการสร้างคู่มือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียน
รู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในระยะที่ ๑
มาสร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็นร่างในการพิจารณาในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั ได้การตรวจสอบข้อมูล

Hair และคณะ อ้างถึงใน สมาน นาวาสิทธิ,์ “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความส�ำเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), ๒๕๕๓.
๑๘
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แบบสามเส้า โดยใช้วธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน
เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและหาข้อสรุป และ ๒) การศึกษาเชิง
ปริมาณ กลุ่มทดลอง ได้แก่ อาจารย์ผู้จัดกระบวน
การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสกลนคร จ�ำนวน ๒๐ คน
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุม่ อาจารย์ผจู้ ดั กระบวนการเรียนรู้
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ เป็นกลุม่ อาจารย์ทมี่ คี วามพร้อมใน
ด้านบุคลากรที่มีความต้องการ มีความตั้งใจจริงที่
จะทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
น�ำหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ผู้วิจัยใช้การทดลองโดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ
One group pretest-posttest design สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
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๔. สรุปผลการวิจัย

๑. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ๑) อิทธิพลทางตรง คือ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ๒) อิทธิพลทางอ้อม
คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ และ ๓) อิทธิพลรวม คือ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางการ
เรี ย นรู ้ เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
พยากรณ์ พบว่า ตัวแปรทีน่ ำ� มาศึกษา สามารถร่วมกัน
อธิ บ ายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ ร ้ อ ยละ ๗๐
และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และปัจจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ผูว้ จิ ยั สรุป
ผลการวิจยั ทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษา
เชิงคุณภาพ ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สรุปผลการวิจยั ทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิตอ่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
การศึกษาเชิงปริมาณ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้

๒. รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ประกอบด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑

การศึกษาเชิงคุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

การเรี ย นรู ้ จั ก ตนเองและโลก น� ำ หลั ก ธรรมมี
อุปการะมาก ๒ อย่าง คือ สติ และสัมปชัญญะ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก รับรู้ว่า
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เกี่ยวกับตนเองว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับใด และ
อะไรคือสิ่งที่ควรท�ำและไม่ควร ขั้นที่ ๒ การปรับ
กระบวนทัศน์ น�ำหลักอริสัจ ๔ มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา การ
แก้ไขปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม
สภาพความเป็นจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบพึ่งพาสู่การพึ่งตนเองตาม
กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๓ การจัด
ระเบียบชีวติ น�ำหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ใน
แผนชีวิต อาชีพ การเงิน และสุขภาพ เพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จในแผนนั้นๆ ด้วยความพอใจ มีความ
เพียร เอาใจใส่ และหมั่นใคร่ครวญตริตรอง และ
ขั้นที่ ๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ น�ำหลัก
อริยสัจ ๔ ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อชื่นชมผลงานตามสภาพความเป็น
จริงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้จักตนเองและโลก
การปรับกระบวนทัศน์ และการจัดระเบียบชีวิต
สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา การ
แก้ ไ ขปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ตนเองว่าต้องปรับปรุง พัฒนาส่วนไหนให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อน�ำไปทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาสถาบันการเรียนรูเ้ พือ่
ปวงชน อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความรู้
ความเข้าใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ก่อน
ทดลองและหลังทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยคะแนนความรู้
ความเข้าใจหลังทดลองสูงกว่าคะแนนความรูค้ วาม
เข้าใจก่อนทดลอง
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๕. อภิปรายผลการวิจัย

๑. ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี
อิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
สถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลมากที่สุด มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ และมีอทิ ธิพลรวมต่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จากข้ อ ค้ น พบนี้ ส ามารถ
อภิปรายได้วา่ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากอาจารย์ทดี่ ที ำ� ให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการ
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มศี กั ยภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้สามารถสร้างความรู้ใหม่และ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา กระบวนการทางสังคม และให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์และมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ สามารถน�ำ
ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ และมี ทั ก ษะในการ
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญนั้น
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องค�ำถึงความ
แตกต่างของผูเ้ รียน ต้องมีการบูรณาการเนือ้ หาวิชา
โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายให้
มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของผู้เรียน
กระบวนการเรียนรู้เป็นการจัดชุดกิจกรรม การ
ด�ำเนินงานให้ผเู้ รียนเกิดแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์
มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมี แ บบแผน
ซึ่งทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้ให้ผู้เรียน
เอาชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง เป็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ เน้นการปฏิบัติมากกว่าเรียนในห้องเรียน
เรียนมากสอนน้อย เรียนผ่านการปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง
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เรียนโดยเอาศักยภาพและทุนของตนเองมาแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชีวิตครอบครัวตนเอง สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ตกผลึกทางความคิด
เรียนที่จะรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง อยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสันติ ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
บูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้อย่างดี
ในขณะเดียวกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ยังท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ กั ชุมชนท้องถิน่ ของตนเอง
โดยผ่านกระบวนการท�ำแผนแม่บทชุมชน เรียนที่
จะมีปฏิบัติสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ ผู้รู้ ปราชญ์
ทั้งหลาย และสุดท้ายเรียนรู้ผ่านโครงงานเฉพาะ
สาขาที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียน
แรกจนถึงภาคเรียนสุดท้าย และเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ส�ำเร็จทางศึกษา ทางสถาบันเองยังได้จัดให้
มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค�ำชี้แนะและเยี่ยมบ้าน
ที่ท�ำงานอยู่ตลอด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนี้
จ�ำเป็นต้องมีปจั จัยสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่
การจัดสถานที่เรียน อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
เอกสารและสือ่ ประกอบการเรียน แหล่งเรียนรูด้ งู าน
ห้องสมุด และการประเมินผลการเรียนที่มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
สถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน เฟดเลอร์ (Pedler)๑๙
ได้ให้ความคิดเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้จากการ
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ปฏิบัติควรมี ๔ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ การวิเคราะห์ปัญหา การจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการและการลงมือปฏิบัติการตามแผน
การตัดสินใจด�ำเนินการในขั้นต่อไป และการคิด
ใคร่ครวญและการประเมินผล ซึง่ ขัน้ ตอนการเรียน
รู้จากการปฏิบัตินี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนตามกระบวนทัศน์การจัดการ
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ชี วิ ต และชุ ม ชนของสถาบั น การ
เรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ยังมีความคล้ายคลึงกับประเวศน์
มหารัตน์สกุล๒๐ ได้ให้แนวคิดไว้ว่า คุณภาพของ
มนุษย์จะเพิ่มขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยทางการศึกษา
เป็นส�ำคัญ การศึกษาช่วยพัฒนาทรัพยากรด้าน
จิตใจหรือมโนธรรม ได้แก่ การพัฒนาทางปัญญา
ธรรมและจริยธรรมแก่บคุ คล ด้านสังคมหรือสหธรรม
ได้แก่ การฝึกให้รู้จักการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข รู้จัก
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผูอ้ นื่ ตลอดจนเป็นผูม้ วี ฒ
ั นธรรมอัน
ดีงาม ปฏิบัติตนในกรอบกฎหมายบ้านเมือง และ
ด้านวัตถุธรรม ได้แก่ การพัฒนาให้มีทักษะอาชีพ
มีความช�ำนาญ มีความรู้ความสามารถในอาชีพ
มีสุขภาพอนามัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ยังมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่อการพัฒนาคุณภาพ

Pedler อ้างถึงใน ชนสิทธิ์ สิทธิส์ งู เนิน, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องอาจารย์ในศูนย์
เรียนรูโ้ ครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๓.
๒๐
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, ระบบการศึกษาทีแ่ ก้ความทุกข์ยากของคนทัง้ แผ่นดิน, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (นครปฐม
: หจก. ส�ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.
๑๙
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ชีวติ ในเชิงบวก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดีย่อมท�ำให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ทีด่ ี มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรู้ และยัง
ท�ำให้วฒ
ั นธรรมการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เพือ่ น ครอบครัว และ
ชุมชนดีขึ้นไปด้วย นั่นหมายถึงว่า หากนักศึกษาได้
รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีเทคนิคและ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน มีการลงมือปฏิบตั จิ ริง
เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน
ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้
มีอปุ กรณ์ทที่ นั สมัย มีแหล่งเรียนรูท้ เี่ อือ้ อ�ำนวยและ
เครือข่ายที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ เพื่อน ครอบครัวและ
ชุมชนยิง่ มีมากขึน้ จนท�ำให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ งนัน่ เอง และโดยภาพรวมแล้วการ
จัดกระบวนการเรียนรูท้ ดี่ ที ำ� ให้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมชาย
เบ็ญจวรรณ์๒๑ ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นั ก ศึ ก ษา : รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมในสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดให้มกี จิ กรรมพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา โดยเน้ น ความสอดคล้ อ งตาม
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หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา มีการบูรณาการให้
ผูเ้ รียนได้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม มีระเบียบวินยั ประหยัด
มัธยัสถ์ ซือ่ สัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยและ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการด�ำเนินชีวติ ทีด่ สี ามารถ
จัดการกับชีวิตตนเอง ชุมชนและสังคมของตนได้
อย่างดี มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข ยั ง มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ งานวิ จั ย ของ
ปาณจิตร กุสมุ าลย์๒๒ ได้ทำ� การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอน
ของอาจารย์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
คุณภาพชีวติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ด้วยขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ ๐.๐๗๙ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์ กางเพ็ง๒๓ ได้
ท�ำการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อ

สมชาย เบ็ญจวรรณ์, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา : รูปแบบการจัดกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๕.
๒๒
ปาณจิตร กุสมุ าลย์, “ปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย), ๒๕๕๓.
๒๓
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “ปัจจัยทางการบริหารทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจ
สอบความตรงของตัวแบบ”, วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๑.
๒๑
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ประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจ
สอบความตรงของตั ว แบบ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ ป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
เป็นคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งมีสาระส�ำคัญประกอบ
ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้จัก
ตนเองและโลก การปรับกระบวนทัศน์ การจัด
ระเบียบชีวติ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ได้มีการ
ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เข้าในเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้วย เพื่อ
ให้นกั ศึกษาได้ตระหนัก รับรู้ เรียนรู้ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง และชื่นชมผลงาน
ของตนเอง ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาให้สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินใน
ท้ อ งถิ่ น ตนเอง เช่ น ขั้ น การจั ด ระเบี ย บชี วิ ต ที่
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ตามหลักความส�ำเร็จ
ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ธรรมทรรศน์

23

ของสมเดช นามเกตุ๒๔ ได้ศกึ ษาแนวทางการใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ในพระพุ ท ธ
ศาสนาให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย
หลักธรรมทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จ หรือคุณธรรมทีใ่ ห้ถงึ
ความส�ำเร็จในการท�ำหน้าทีก่ ารงาน ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิ
ประสบผลส�ำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย การท�ำงาน
ถ้าประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ฉันทะ วิรยิ ะ
จิตตะ และวิมังสา อีกทั้งการพัฒนาองค์การเชิง
พุทธจะเริ่มต้นที่การก�ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ
การก�ำหนดภารกิจทีต่ อ้ งท�ำแล้วแปลงเป็นเป้าหมาย
ซึง่ จะต้องท�ำให้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การ
กระบวนการท� ำ งานและพั ฒ นาจะท� ำ ให้ เ กิ ด
ทรัพยากรมนุษย์พทุ ธนิยมตามทีอ่ งค์การต้องการ๒๕
นี้จะประสบผลส�ำเร็จในการท�ำงานอย่างแน่นอน
นอกจากนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถาบัน
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปวงชนยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์ และคณะ๒๖ ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

สมเดช นามเกตุ, “แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคมมิถุนายน ๒๕๕๙) : หน้า ๕๒-๖๓.
๒๕
พระครูนวิ ฐิ ศีลขันธ์, ดร., “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
เพื่อการยืนหยัดในโลกของการแข่งขันไร้พรมแดนอย่างยั่งยืน”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : หน้า ๔๙-๖๑.
๒๖
สิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : หน้า ๑๒๗-๑๔๔.
๒๔
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คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
มีขนั้ ตอนประกอบด้วย ขัน้ ที่ ๑ เปิดใจเรียนรู้ ขัน้ ที่ ๒
พินจิ ดูใคร่ครวญ และขัน้ ที่ ๓ ประมวลประสบการณ์
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔ ขั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน และได้น�ำไปทดลองใช้กับ
กลุ่มอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ภาคอีสาน
ตอนกลาง ๓ จังหวัด ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้
เพือ่ ปวงชน จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดและสกลนคร
ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์ผจู้ ดั กระบวนการเรียนรู้
ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาเพิม่ มากขึน้
อย่างเห็นได้ชัดจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
ทดลองและหลังทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๑ โดยคะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง หลังจากที่อาจารย์
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูใ้ นศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน
จั ง หวั ด มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด และสกลนคร
ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบัน
การเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ท�ำให้กลุม่
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ นักศึกษามากขึน้ ในขณะเดียวกัน ผูว้ จิ ยั สังเกต
พบเห็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจหลายประการที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากได้ทดลองใช้รปู แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ
นักศึกษากับกลุ่มอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
จ�ำนวน ๒๐ คน อาจารย์มีส่วนร่วม มีความตั้งใจ
มีความสามัคคี มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งของ
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ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากขึ้น จึงท�ำให้ผลการประเมินคะแนนก่อน
และหลังทดสอบมีการพัฒนามากขึ้นตามล�ำดับ
และจากข้อค้นพบนีส้ ามารถอภิปรายได้วา่ อาจารย์
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนมากเป็นผู้ท�ำงานใน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งไม่ได้จบวุฒิทางการ
ศึกษาโดยตรง ยังไม่เชีย่ วชาญในการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ มี่ กี ารประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาเท่าที่ควร
เมื่ อ ได้ รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ชี้ แ นะหรื อ
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีการ
ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเข้าในเนื้อหา
สาระและกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนแล้วเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้อาจมีการทบทวนและ
วิเคราะห์ ท�ำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ซึง่ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีน่ ำ�
มาทดลองกับกลุ่มทดลองได้เปิดโอกาสให้อาจารย์
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูไ้ ด้มสี ว่ นร่วมในการวิเคราะห์
ถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ้ ม าโดยตลอด หลั ง จาก
การสั ง เกตของผู ้ วิ จั ย และผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า
หลังการทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อาจารย์
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้น สถาบันการเรียน
รู้เพื่อปวงชนได้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ก่อนที่จะไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ท�ำให้
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษา
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ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับเชียรศรี วิวิธศิริ ๒๗
ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่มีหลักส�ำคัญ
เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ประสบผลส�ำเร็จ คือ
การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ เมื่อเขาสนใจและมี
ความต้องการที่จะเรียนรู้ และเมื่อสิ่งที่เรียนรู้นั้นมี
ความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้
ทันที รวมทัง้ บทเรียนนัน้ สัมพันธ์กบั สภาพปัญหาที่
มีอยู่จริงในสังคม การได้มีโอกาสฝึกฝน แก้ปัญหา
จะท�ำให้การเรียนรูเ้ พิม่ พูนขึน้ เหมือนกันกับชนสิทธิ์
สิทธิสูงเนิน๒๘ ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรูข้ องอาจารย์ในศูนย์เรียน
รู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ผลการศึกษาพบว่า
ผลการทดสอบก่อนและผลการทดสอบหลังอบรม
ด้วยแผนการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องอาจารย์ใน
ศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๕ ดังนัน้ แสดงว่าอาจารย์ทเี่ ข้า
รับการอบรมรูปแบบมีความรูใ้ นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้หลังสูงกว่าก่อนอบรม

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
		 ๑.๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ควรมีการพัฒนาอาจารย์ผ้จู ัดกระบวนการเรียนให้
มีความรู้ มีทกั ษะในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนา
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สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามี
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ อาจารย์ เพือ่ น ครอบครัว และชุมชน
ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การให้เพื่อน
ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการประเมิน โดยอาจารย์ผู้จัด
กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งให้ความส�ำคัญในการมีสว่ นร่วม
ของกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และชุมชนอย่างจริงจัง
		 ๑.๒ อาจารย์ผจู้ ดั กระบวนการเรียนรู้
ควรมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการลงมือปฏิบัติตามแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงงานพัฒนาอาชีพของ
นักศึกษาเอง หรือจัดให้นกั ศึกษามีการแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น การน� ำ หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองอย่างไร
ให้เกิดความส�ำเร็จ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน�ำ
ไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๒.๑ การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษารูปแบบ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาสถาบั น การ
เรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาชุมชนทีย่ งั่ ยืน ด้วยตัวแปร
ต่างๆ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน

เชียรศรี วิวิธศิริ, จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๔๓๔), หน้า ๑๓๘-๑๙๙.
๒๘
ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๓.
๒๗
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		 ๒.๒ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่น�ำมา
ศึกษาทีย่ งั ไม่ได้นำ� เข้ามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้ เช่น

เจตคติต่อการเรียนรู้ การปรับตัวของนักศึกษา
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนรู้ พฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ เป็นต้น

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
กระทรวงการต่างประเทศ. ASEAN MINI BOOK. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖.
กระทรวงศึกษาธิการ, คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้. ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส�ำคัญที่สุด.
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีด, ๒๕๔๓.
. ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘. ม.ป.ท.
: ม.ป.พ., ๒๕๕๘.
เชียรศรี วิวิธศิริ. จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๓.
ชูวิทย์ มิตรชอบ. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕.
ประเวศ วะสี. ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นครปฐม : หจก.
ส�ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๕๔.
. ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิน่ . พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. กรุงเทพมหานคร
: สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๕.
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๗.
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต. สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน, ๒๕๕๔.
สุชาติ ตรีทิพย์คุณ. แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๑.
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์. อุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสงคราม : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๕.
เสรี พงศ์พิศ. ร้อยค�ำที่ควรรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มอีก ๑๐๐ ค�ำ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์
การพิมพ์, ๒๕๕๓.
. ปฏิรูปสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๓.
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. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute For Everyone : LIFE). พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๔.
(๒) วารสาร :
พรเพ็ญ วรสิทธา. “คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในเขตเมืองของไทย”. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ ๓๘
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑).
พระครูนวิ ฐิ ศีลขันธ์, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
เพือ่ การยืนหยัดในโลขของการแข่งขันไร้พรมแดนอย่างยัง่ ยืน”. วารสารสถาบันวิจยั พิมลธรรม,
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙).
สมเดช นามเกตุ. “แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษาเขตอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองคาย”. วารสารวิ ช าการธรรมทรรศน์ ,
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙).
สิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สทมส), ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘).
(๓) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย :
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
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