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บทคัดยอ
รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิง
ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด มีความสําคัญในการเรียนรู การปลูก
ฝงในงานและอาชีพ และยังเปนการสรางเครือขายในระดับทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด
ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางและประเมินความเหมาะสม 2) ทดลองใช
3) ประเมิน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมผูนําชุมชน กลุมผูปกครอง กลุมเด็กและ
เยาวชน ในหมูบานเหลาลิงจํานวน 50 คน และทดลองใชและประเมินผลกระบวนการ
เรียนรูต ลอดชีวติ จากผูป กครองและเด็กและเยาวชนบานเหลาลิง จํานวน 40 คน กําหนด
ตัวอยางและโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามกลุมผูนํา โดยใช
เกณฑ บุคคลผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant Person)
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหได “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยใน
ศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” คือ LING MODEL ซึ่งประกอบดวย 1) การเรียนรู
(Learning) โดยการปรับแนวคิด สาธิตใหดู เรียนรูชุมชนอื่น นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด
2) การคนหาความถนัด (Individual) โดยการเรียนรูสิ่งเดิม เสริมสรางสิ่งใหม 3) การ
สรางเครือขาย (Network) การพัฒนาตอยอดความรูใ หมกี ารเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง 4) การ
ปลูกฝง (Grown) การเรียนรูพื้นฐานวิถีชุมชน บนความพอเพียง
โดยสรุป รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลาน
บานเหลาลิงทําใหกลุม ผูน าํ ชุมชน กลุม ผูป กครอง กลุม เด็กและเยาวชน เกิดความรูค วาม
ถนัดและสามารถสรางเครือขาย และการปลูกฝงรากฐานวีชวี ติ ในชุมชน และสามารถใช
วารสารวิจัย มข : ปที่ 2 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2555 หนา 283-297
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ในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูตลอดชีวิตไดจริงกอใหเกิดความสําคัญ
ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิงซึง่ จะเปนประโยชนทจี่ ะพัฒนาความ
ยั่งยืนในชุมชนตอไป

Abstract
A model lifelong learning for many persons are age in Soontoomhomlooglanbanlaoling , Tambom Bandoo, Atsamat District, Roi Et province.
The key to learning knowledgeable and professional. It is a network of
local, district and provincial levels. 1) To establish and assess the appropriateness 2) to try it out 3) to evaluate a qualitative study of community
leaders, parent groups, children and youth. These were 50 people in the
village banlaoling. Test and evaluation of the learning process throughout
the life of the parents and children and young to 40 people in the village
banlaoling. The sample was purposively selected using the criteria key
informant person.
The results of this research a model lifelong learning for many
persons are age in Soontoomhomlooglanbanlaoling (LING MODEL) Which
include 1) learning by the learning community concept demonstrations
to further develop practices. 2) Individual the learning community
concept demonstrations. To further develop practices by learning the
same thing. Create something new. 3) Network by providing a forum for
learning knowledge continuously. 4) Grown by learning the ways of the
community on self-sufficiency.
In conclusion, A model lifelong learning for many persons are age
in Soontoomhomlooglanbanlaoling. Could make of community leaders,
parent groups, children and youth. The knowledge, skills and networking
capabilities. Cultivated and shaped the foundation of life in the community.
Can be used to encourage students to learn the practical life. The major
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cause of many persons are age in Soontoomhomlooglanbanlaoling to be
beneficial for the further improving the sustainability of the community.
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต, สังคมแหงการเรียนรู ,ศูนยตมโฮมลูกหลาน
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Key words : Model Lifelong Learning , Social for learning , Soontoomhom
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บทนํา
การเตรียมประเทศเขาสูสังคมฐานความรู (Knowledge Base Society)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไวในมาตรา 49 วา “บุคคล
ยอมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอ ยกวาสิบสองปทรี่ ฐั จะตองจัดใหอยางทัว่ ถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรบั สิทธิตามวรรคหนึง่ และการสนับสนุนจากรัฐเพือ่ ใหไดรบั การศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การ
ศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมได
รับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ”
ทามกลางการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปจจุบัน กอใหเกิดภาวะวิกฤติแกสังคมไทยเปนอยางมากและสงผลกระทบตอคนไทย
และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นคนในสังคมซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศ จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
ตอเนือ่ ง จึงจะทําใหคนในสังคมอยูไ ดอยางมีความสุข สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
และใชการเปลีย่ นแปลงนัน้ เปนปจจัยของการเรียนรู สรางสรรคปญ
 ญา และรูจ กั การแก
ปญหาเพื่อการดํารงอยูของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข การสง
เสริมและพัฒนาศักยภาพดังกลาว การเรียนรูนับวา เปนกระบวนการสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะการเรียนรูจะชวยใหคนเราสามารถปรับ
ตัวใหเขากับสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ หรือสามารถปรับสิง่ แวดลอมใหเขากับตัว
เราไดอยางเหมาะสม ดังนัน้ คนเราจึงตองเรียนรูอ ยูเ สมอและเปนไปอยางตอเนือ่ งตลอด
วารสารวิจัย มข. 2 (3) : กรกฎาคม-กันยายน 2555
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ชีวิต ประเด็นสําคัญคือ ขาดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการทําให
ผูเ รียนเกิดการเรียนรูต ลอดชีวติ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหรือสราง “กระบวนการเรียน
รูตลอดชีวิต” (The Constituent Assembly, 2007)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดมกี ารปฏิรปู การศึกษาในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในหมวด 4 วาดวยแนวการ
จัดการศึกษา ในมาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
(Office of Standards and Quality Assessment, 2004)
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งโดยตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาศักยภาพในตัวคนใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มทีท่ าํ ใหเปนคนรูจ กั การคิดวิเคราะห การแกปญ
 หา รูจ กั เรียนรูด ว ยตนเอง
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถปรับตัวใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของโลก มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม รูจ กั พึง่ ตนเองและดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาในปจจุบนั
มุง ใหเปนการจัดการกระบวนการเรียนรูท กี่ อ ใหเกิดพลังปญญาแกมนุษยเพือ่ สามารถจัด
ระบบชีวติ และสรางสังคมทีส่ นั ติสขุ สงผลใหประเทศมีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเกิดเสถียรภาพ
ความมัน่ คงทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและอืน่ ๆ ซึง่ กระบวนการเรียนรูท ดี่ ดี งั กลาว
จะสามารถตอบสนองตอความตองการของแตละกลุมเปาหมายหรือพื้นที่ที่มีความแตก
ตางกันไปนั้น จะเกิดขึ้นไดจําเปนตองอาศัยพลังความรวมมือในรูปแบบตางๆ รวมถึง
การระดมทรัพยากรจากทุกฝายในสังคม ฉะนั้นการบริหารการจัดการศึกษาจึงเนนใหมี
การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการดําเนินการเองมาเปนฝายสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา (แหลงเรียนรู) กับผูปกครองและ
ชุมชนเปนยุทธศาสตรที่จําเปนอยางยิ่ง ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึก
ถึง ซึ่งมีหลัก 10 ประการคือ 1) สรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอชุมชน 2) ฝกให
เปนคนใจกวางและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในสิ่งที่จําเปนและขาดแคลน ไมวางเฉย
ทุกอยางทําไดหากตั้งใจทํา 4) ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเปนบุคคลที่มีเสนห
เปนที่ชื่นชมศรัทธาของชุมชนและเพื่อรวมงาน 5) ออนนอมถอมตนวางตัวเรียบงาย อยู
KKU Res J 2 (3) : July-September 2012
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กับชุมชนและเพื่อนรวมงานไดทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไรเหตุผล พัฒนาทักษะ
การประนีประนอม 7) ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนาเทคนิค
การวิเคราะหชมุ ชนใหลกึ ซึง้ เพือ่ สํารวจจุดเดน จุดดอย เพือ่ เปนฐานขอมูลในการพัฒนา
9) หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จากหนวยงาน บริษัท หาง รานคา
โดยใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ 10) สรางและพัฒนาคานิยมการสรางสัมพันธภาพกับ
ชุมชนอยางสมํา่ เสมอ ซึง่ มีบทบาทของกลุม ผูน าํ ชุมชน กลุม ผูป กครอง และกลุม เด็กและ
เยาวชน
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูนําชุมชน กลุมผูปกครอง และกลุมเด็กและ
เยาวชน ในการจัดการศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้ 1) สํารวจความตองการ การสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผนพัฒนาสถาน
ศึกษาตามวิสยั ทัศนพนั ธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบตั ิ คือ แนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ะนําไปสูค วาม
สําเร็จ 5) การประเมินผล คือการประเมินแนวทางปฏิบัติ และ6) การสรุปผลการมีสวน
รวม เพือ่ พัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน การมีสว นรวมในการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคน
หลายวัยเพือ่ สรางสังคมแหงการเรียนรูข อง กลุม ผูน าํ ชุมชน กลุม ผูป กครอง และกลุม เด็ก
และเยาวชน ในการจัดการศึกษานับเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญทีจ่ ะชวยพัฒนาการศึกษา
ใหตอบสนองความตองการของทองถิน่ โดยเฉพาะในสถานศึกษา หากชุมชนมีสว นรวม
ในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูป กครองทีม่ คี วามรูแ ละมีเวลาวาง
มาเปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน ยอมเกิดผลดี
ทั้งตอสถานศึกษาที่ไดบุคลากรเพิ่ม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลาน
ในสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนทีจ่ ะมีความเคารพและนับถือในตัวผูป กครองเพิม่ มากขึน้
ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุนชน (Banlangputtama, 2007)
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 1) หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบ
ดวย ปรัชญา นิยาม ความหมาย การเรียนรู ลักษณะการจัด และผูจ ดั 2) การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูประกอบดวย โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู และกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู 3) การจัดปจจัยสงเสริมการเรียนรู ประกอบดวยการพัฒนาแหลงการเรียนรู การ
จัดการความรู สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาเครือขายการเรียนรู และ4)
การเรียนรูจากประสบการณ ประกอบดวย ประเภทของประสบการณ วิธีการ หลักการ
และจุดมุงหมายของการประเมินความรูจากประสบการณ (Junkajhon, 2008)
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ศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง ตั้งอยูที่บานเหลาลิง ตําบลบานดู อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคนทุคนในชุมชนผานกระบวนการ
เรียนรู ภาษา ศิลปะ และ อาชีพ เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู สูเปาหมายครอบครัว
สื่อ การศึกษา และพื้นที่คุณภาพ ในรูปแบบการเรียนรูตามอัธยาศัยของคนหลายวัยให
สามารถพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเนนการปองกันมากกวาแกไขปญหา
ตามที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิง โดยวิธวี จิ ยั ครัง้ นีเ้ ปนการ
วิจยั แบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยผลการวิจยั จะเปนประโยชนตอ การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใน
ชุมชน

จุดมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อสราง “รูปแบบการเรียนรูตลอด
ชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ คือ
1) สรางและประเมินความเหมาะสมของ “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง”
2) ทดลองใช “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮม
ลูกหลานบานเหลาลิง”
3) ประเมิน “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮม
ลูกหลานบานเหลาลิง”
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกกลุมหรือบุคคลที่มีสวนสําคัญ
ในการมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบาน
เหลาลิง ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชวิธีเลือกโดยยึดความ
มุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful Sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และกลุมที่แตกตางกันในลักษณะที่สําคัญ
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ระยะสราง”รูปแบบการ
เรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพใน กลุมผูนําชุมชน กลุม
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ผูปกครองและกลุมเด็กและเยาวชน จํานวน 50 คน ระยะทดลองและระยะประเมิน
ผล”รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” เปนการศึกษาเพื่อทดลองใชและ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตจากผูปกครองและเด็กและเยาวชนบานเหลา
ลิงจํานวน 40 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒ
นา (Research and Development) (Yamane, 1967) โดยไดดําเนินการใน 3 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 การสราง “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย” มีขนั้ ตอน
การวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและความตองการ “รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ของผูใหญบาน 1 คน ผูชวยผูใหญบาน 2 คน สอบ.ต. 2
คน ประธานคุม 5 คน ผูปกครอง เด็กและเยาวชน 40 คน รวมจํานวน 50 คน โดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลและแปลผลขอมูลโดยใชคา สถิตริ อ ยละ และคาความถี่ นํา
เสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
ขั้นที่ 2 การออกแบบ “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
เปนการศึกษาเพือ่ สราง“รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย” และเนือ้ หาการ
เรียนรูต ลอดชีวติ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการตามทีไ่ ดศกึ ษาในขัน้ ที่
1 โดยใชวธิ ปี ฏิบตั ทิ หี่ ลากหลายของนักวิจยั ใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge
Management) เปนเครื่องในการวิจัย วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ขัน้ ที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของ “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของ
คนหลายวัย” ที่ไดจากขั้นที่ 2 วามีความเหมาะสมตอการใชงานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
หรือไม โดยใชการประเมินในสภาพจริงในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิง ตําบลบานดู
อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ผูเรียนจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบเก็บ
ขอมูล และแบบสอบถามความคิดเห็นตอกระบวนการเรียนรูต ลอดชีวติ วิเคราะหขอ มูล
และแปลผลขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก คาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย
(Descriptive Statistics)
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ขั้นที่ 4 การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
ครั้งที่ 1 เปนการนําผลการประเมินความเหมาะสมในขั้นที่ 3 มาปรับปรุง “รูปแบบการ
เรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย” และเนือ้ หาการเรียนรูต ลอดชีวติ วิเคราะหขอ มูลและ
แปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ สนทนากลุม (Focus Group)
ระยะที่ 2 การทดลอง “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
เปนการศึกษาเพื่อทดลองใช “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ภายใต
สภาพการณที่เปนจริง และศึกษาวา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
สามารถใชในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง มีขั้นตอน
การวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 5 การทดลองใช “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
ที่บานเหลาลิง หมู 4 ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ผูเรียนจํานวน
40 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบเก็บขอมูล และแบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการ
เรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย วิเคราะหขอ มูลและแปลผลขอมูลโดยใชคา สถิติ ไดแก
คาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอผล
การวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
ขั้นที่ 6 การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
ครัง้ ที่ 2 เปนการนํา “รูปแบบการเรียนตลอดชีวติ ของคนหลายวัย” มาจัดทําเปนเอกสาร
นําไปแลกเปลีย่ นความคิดเห็น แบงปนความรูก บั กลุม ทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูต ลอดชีวติ
ในเครือขาย จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม เลย และสกลนคร จํานวน 4 แหลงเรียนรู
วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ สนทนากลุม (Focus Group)
ระยะที่ 3 การประเมินผล “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย”
เปนการศึกษาเพือ่ ประเมินในภาพรวมทัง้ หมดเกีย่ วกับ“รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ คน
หลายวัย” ทีไ่ ดสรางขึน้ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจวาจะยุตกิ ารวิจยั หรือจะขยายผลตอไป
และสมควรนําออกเผยแพรหรือไม มีขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ที่ 7 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทีศ่ นู ยตมุ โฮมลูกหลานบาน
เหลาลิง ไดนํา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ หกบั กลุม ครอบครัวคนหลายวัย ผูเ รียนจํานวน 40 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช คือ แบบ
สังเกต วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
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โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอกระบวนการเรียนรูต ลอดชีวติ วิเคราะหขอ มูลและแปลผลขอมูลโดยใชคา สถิติ ไดแก
คาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (x) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) นําเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
ขัน้ ที่ 8 การเผยแพร “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย” เปน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยการเผยแพร “รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ที่สรางขึ้นใหสาธารณชนรับรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป โดยการเผยแพรทางเอกสาร การประชุม สัมมนา ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน
และเผยแพรโดยทางอินเตอรเน็ต
สรุป การวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั แบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ทีม่ งุ ศึกษาศักยภาพของชุมชน โดยใชวธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการเก็บ ขอมูลซึง่ มี 3 ระยะ
ประกอบดวย ระยะที่ 1 การสราง “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัย” ระยะที่ 2
การทดลอง “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ระยะที่ 3 การประเมินผล
“รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ดังภาพที่ 1

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเชิงพรรณนา
และการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) เปนวิธกี ารทีส่ าํ คัญ โดย (1) การเก็บรวบรวม
ขอมูล ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตแบบมีสวนรวม
และสนทนากลุม จากตัวอยาง (2) การจัดระเบียบขอมูล และทอดเทปคําตอคํา
พิมพทกุ คําและ จัดเปนหวดหมู โดยใชคา ความถี่ ในการอธิบายเชิงพรรณนา (3) การแสดง
ขอมูล หลังจากจัดขอมูลใหเปนระเบียบเรียบรอยแลวแสดงขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ
โดยใหรหัสของผูใ หขอ มูล โดยแสดงในรูปขอมูลเชิงพรรณนาทีเ่ ปนขอมูลในกลุม เดียวกัน
(4) การหาขอสรุปและตรวจสอบความหมาย จากขอมูลที่ไดแสดงไว ซึ่งผูวิจัยตองนํา
ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
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ระยะ

การดําเนินการ

ผลที่ไดรับ

ระยะที่ 1
การสราง
“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชีวติ ของ
คนหลายวัย”

ขั้นที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและความตองการ
กลุมตัวอยาง 50 คน
ขั้นที่ 2 การออกแบบ “รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของ
กลุมตัวอยาง 40 คน
ขั้นที่ 4 การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต
ของคนหลายวัย” ครั้งที่ 1
โดยการ สนทนากลุม (Focus Group)

- ทราบสภาพปญหา
และความตองการ
- ไดรางรูปแบบการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
ของคนหลายวัย

ระยะที่ 2
การทดลอง
“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชีวติ ของ
คนหลายวัย”

ขั้นที่ 5 การทดลองใช
“รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”
กลุมตัวอยาง 40 คน
ขั้นที่ 6 การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต
ของคนหลายวัย” ครั้งที่ 2 โดยการ สนทนากลุม
(Focus Group)

- ไดรูปแบบการเรียนรู
ตลอดชี วิ ต ของคน
หลายวัย

ระยะที่ 3
การประเมินผล
“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชีวติ ของ
คนหลายวัย”

ขั้นที่ 7 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมตัวอยาง 40 คน
ขัน้ ที่ 8 การเผยแพร “รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ
ของคนหลายวัย”

- ไดรูปแบบการเรียนรู
ตลอดชี วิ ต ของคน
หลายวัย”ที่เหมาะสม

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหได “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยใน
ศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” ซึ่งมีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย “LING MODEL”

รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิง
ทีม่ คี วามเหมาะสมกับการใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ สงเสริมสนับสนุนใหผเู รียน
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย
1. การเรียนรู (Learning) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ : เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพือ่ การดํารงชีพ ของสมาชิก โดยการปรับแนวคิด สาธิตใหดู เรียนรู
ชุมชนอื่น นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด
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2. การคนหาความถนัด (Individual) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู
ศิลปะ : เพื่อขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพื่อการดํารงชีพ ของสมาชิก โดยการเรียนรูสิ่งเดิม
เสริมสรางสิ่งใหม
3. การสรางเครือขาย (Network) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ
: เพื่อขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพื่อการดํารงชีพ ของสมาชิก โดยพัฒนาตอยอดความรูใหมี
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. การปลูกฝง (Grown) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ : เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพือ่ การดํารงชีพ ของสมาชิก โดยเรียนรูพ นื้ ฐานวิถชี มุ ชน บนความ
พอเพียง

อภิปรายผล
รูปแบบการเรียนรูต ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนยตมุ โฮมลูกหลานบานเหลาลิง
ทีม่ คี วามเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ สงเสริมสนับสนุนใหผเู รียนเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย
1) การเรียนรู (Learning) เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต เปนกระบวนการ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จากพฤติกรรมเดิมไปเปนพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร
เปนผลที่ไดจากประสบการณโดยไมใชผลจากการ ตอบสนองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญในการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความรูสึก และทักษะ ที่สามารถนํามาปรับ
แนวคิด สาธิตใหดู เรียนรูชุมชนอื่น นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด (European Economic
Area Consultative Committee, 2008)
2) การคนหาความถนัด (Individual) เปนสมรรถภาพทีท่ าํ ใหบคุ คลมีแนวโนม
อันเหมาะแกการทํางานชนิดหนึ่งๆ ไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ ความถนัดจึงเปรียบ
เสมือนเครื่องพยากรณความสําเร็จในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความถนัดแตกตางจาก
ความสามารถในปจจุบัน เพราะความสามารถในปจจุบันไดมาจากการฝกการอบรม ซึ่ง
อาจจะไมตรงกับความถนัดก็ได โดยการเรียนรูสิ่งเดิม เสริมสรางสิ่งใหม
3) การสรางเครือขาย (Network) พัฒนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรรมการบริหารศูนยเรียนรูชุมชนในระดับตําบล หรือพัฒนาการอําเภอจัดในระดับ
อําเภอ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางหมูบาน ซึ่งจะกอใหเกิดเครือขาย
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ความรวมมือและแลกเปลีย่ นทรัพยากรในการพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรูไ ดตอ ไป
โดย Ponlasee (2006) ไดกลาวไววา ความเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกซึง่ อาจ
จะเปนบุคคลกับบุคคล กลุมกับกลุม องคกรกับองคกร องคกรกับชุมชนอื่นๆ เพื่อแลก
เปลี่ยน ความรู ประสบการณ ทรัพยากรสนับสนุนสงเสริมและรวมกันดําเนินกิจกรรม
ของสมาชิกใหประสบความสําเร็จตอเนื่องบนพื้นฐานของความสัมพันธที่เทาเทียมกัน
ดวยความเปนกัลยาณมิตรและเอื้ออาทรตอกัน
4) การปลูกฝง (Grown) ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน และเกิดการเลียน
แบบ สืบตอ สืบทอดแนวทางการปฏิบัติในลักษณะการปลูกฝงความคิดอยางใกลชิด ให
มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ยึดฐานวิถีชุมชน บนความพอเพียง
สอดคลองกับ Suvanpituk (2007) ไดกลาววา การปฏิรูปการสงเสริมการ
ศึกษาตลอดชีวิต ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน มุงหมายใหบุคคลไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต โดยสงเสริม ใหไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย การสงเสริมใหบุคคลไดรับการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มุงเนนแนวทางการดําเนิน
งานคือ 1. สงเสริมใหองคกรทางสังคมมีสว นรวมในการจัด การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 2. พัฒนากระบวนการเรียนรูข องบุคคลใหสามารถ เรียนรูไ ดอยางตอ
เนื่องและกวางขวาง 3. สงเสริมใหบุคคลไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง จึงนําไป
สูขอถกเถียงที่วาการศึกษาตามอัธยาศัยนาจะไมมี แตเปนเพียงการเรียนรูตามอัธยาศัย
ที่คนเราสามารถปฏิบัติไดเทานั้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคน
หลายวัย” ไปใช
1.1 ควรพัฒนาทักษะการศึกษาชุมชนทุกดาน ใหเขาใจ เขาถึง และ
วางแผนพัฒนาได เพือ่ ใหการจัดการเรียนรูต ลอดชีวติ บรรลุเปาหมาย เพราะวิถชี วี ติ ของ
ชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2 เนื้อหาการเรียนรูที่เสนอไวในเอกสารนี้เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่
สอดคลองกับสภาพชุมชนในขณะดําเนินการวิจัย ดังนั้นจึงควรพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมชุมชน แสวงหาขอมูลใหม ๆ เพือ่ ใชสรางความสนใจใฝรใู ห
กับผูเรียนในกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
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1.3 สถานศึกษาเปนกลไกสําคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู
ทําหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกในการเรียนรู จึงควรพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูข อง
ตนเอง ในดานทักษะการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ทักษะการประเมินผลการเรียน
รูระหวางเรียน เพื่อสรางความสนใจใฝรูตอเนื่องใหกับผูเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยคุณลักษณะของผูเรียนที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อ
หารูปแบบการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพกับแตละกลุมเปาหมาย
2.4 ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียน
รูตลอดชีวิต ที่ผูรับบริการสามารถใชเรียนรูไดดวยตนเอง และมีการกระจายสื่อนั้นไปสู
ชุมชนไดอยางทั่วถึง
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