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ผูอํานวยการศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

บทคัดยอ
 รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง 
ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด มีความสําคัญในการเรียนรู การปลูก
ฝงในงานและอาชีพ และยังเปนการสรางเครือขายในระดับทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด 
ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สรางและประเมินความเหมาะสม 2) ทดลองใช 
3) ประเมิน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมผูนําชุมชน กลุมผูปกครอง กลุมเด็กและ
เยาวชน ในหมูบานเหลาลิงจํานวน 50 คน และทดลองใชและประเมินผลกระบวนการ
เรยีนรูตลอดชีวติจากผูปกครองและเด็กและเยาวชนบานเหลาลงิ จาํนวน 40 คน กาํหนด

ตัวอยางและโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามกลุมผูนํา โดยใช

เกณฑ บุคคลผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant Person) 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหได “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยใน
ศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” คือ LING MODEL ซึ่งประกอบดวย 1) การเรียนรู 
(Learning) โดยการปรับแนวคิด สาธิตใหดู เรียนรูชุมชนอ่ืน นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด 

2) การคนหาความถนัด (Individual) โดยการเรียนรูสิ่งเดิม เสริมสรางส่ิงใหม 3) การ

สรางเครอืขาย (Network) การพฒันาตอยอดความรูใหมกีารเรยีนรูอยางตอเนือ่ง 4) การ
ปลูกฝง (Grown) การเรียนรูพื้นฐานวิถีชุมชน บนความพอเพียง 
 โดยสรุป รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลาน
บานเหลาลิงทาํใหกลุมผูนาํชุมชน กลุมผูปกครอง กลุมเดก็และเยาวชน เกดิความรูความ
ถนดัและสามารถสรางเครอืขาย และการปลกูฝงรากฐานวชีวีติในชมุชน และสามารถใช

วารสารวิจัย มข : ปที่ 2 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2555 หนา 283-297
KKU Research Journal : Vol.2 No.3 July-September 2012, pp 283-297



284 KKU Research Journal

KKU Res J 2 (3) : July-September 2012

ในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูตลอดชีวิตไดจริงกอใหเกิดความสําคัญ
ของคนหลายวยัในศูนยตุมโฮมลกูหลานบานเหลาลิงซึง่จะเปนประโยชนทีจ่ะพฒันาความ
ยั่งยืนในชุมชนตอไป

Abstract
 A model lifelong learning for many persons are age in Soontoom-
homlooglanbanlaoling , 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 appro-
priateness 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-suffi ciency.
 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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รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง

cause of many persons are age in Soontoomhomlooglanbanlaoling to be 
benefi cial for the further improving the sustainability of the community.

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต, สังคมแหงการเรียนรู ,ศูนยตมโฮมลูกหลาน
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บทนํา 
 การเตรียมประเทศเขาสูสังคมฐานความรู (Knowledge Base Society) 
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 กาํหนดไวในมาตรา 49 วา “บคุคล
ยอมมสีทิธเิสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสบิสองปทีร่ฐัจะตองจัดใหอยางทัว่ถงึ
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรบัสทิธติามวรรคหน่ึงและการสนับสนนุจากรัฐเพ่ือใหไดรบัการศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การ
ศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมได

รับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ”
 ทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงใน

ปจจุบัน กอใหเกิดภาวะวิกฤติแกสังคมไทยเปนอยางมากและสงผลกระทบตอคนไทย
และประเทศชาติโดยรวม  ดังนั้นคนในสังคมซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศ จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม

ตอเนือ่ง จงึจะทาํใหคนในสงัคมอยูไดอยางมีความสขุ สามารถเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง 

และใชการเปลีย่นแปลงนัน้ เปนปจจยัของการเรยีนรู สรางสรรคปญญา และรูจกัการแก
ปญหาเพ่ือการดํารงอยูของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข การสง
เสริมและพัฒนาศักยภาพดังกลาว การเรียนรูนับวา เปนกระบวนการสําคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  เพราะการเรียนรูจะชวยใหคนเราสามารถปรับ

ตวัใหเขากบัสถานการณตาง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในชวีติหรอืสามารถปรบัสิง่แวดลอมใหเขากบัตวั
เราไดอยางเหมาะสม  ดงันัน้  คนเราจึงตองเรียนรูอยูเสมอและเปนไปอยางตอเน่ืองตลอด
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ชีวิต ประเด็นสําคัญคือ ขาดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอการทําให
ผูเรียนเกิดการเรยีนรูตลอดชวีติ  จงึจาํเปนตองมกีารพฒันาหรอืสราง “กระบวนการเรยีน
รูตลอดชีวิต” (The Constituent Assembly, 2007)
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดมกีารปฏิรปูการศึกษาในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในหมวด 4 วาดวยแนวการ
จัดการศึกษา ในมาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(Offi ce of Standards and Quality Assessment,  2004)
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งโดยตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาศักยภาพในตัวคนใหไดรับการ
พฒันาอยางเตม็ทีท่าํใหเปนคนรูจกัการคดิวิเคราะห การแกปญหา รูจกัเรยีนรูดวยตนเอง 
มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถปรับตัวใหทนัตอการเปลีย่นแปลงของโลก มคีณุธรรม 
จรยิธรรม รูจกัพึง่ตนเองและดาํรงชวีติอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ การศกึษาในปจจบุนั
มุงใหเปนการจดัการกระบวนการเรยีนรูทีก่อใหเกดิพลงัปญญาแกมนุษยเพือ่สามารถจดั
ระบบชีวติและสรางสังคมท่ีสนัตสิขุสงผลใหประเทศมีการพัฒนาท่ียัง่ยนืเกิดเสถียรภาพ
ความม่ันคงท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและอ่ืนๆ ซึง่กระบวนการเรียนรูทีด่ดีงักลาว

จะสามารถตอบสนองตอความตองการของแตละกลุมเปาหมายหรือพื้นที่ที่มีความแตก
ตางกันไปนั้น จะเกิดขึ้นไดจําเปนตองอาศัยพลังความรวมมือในรูปแบบตางๆ รวมถึง

การระดมทรัพยากรจากทุกฝายในสังคม ฉะนั้นการบริหารการจัดการศึกษาจึงเนนใหมี

การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการดําเนินการเองมาเปนฝายสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา (แหลงเรียนรู) กับผูปกครองและ
ชุมชนเปนยุทธศาสตรที่จําเปนอยางยิ่ง ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึก

ถึง ซึ่งมีหลัก 10 ประการคือ  1) สรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นตอชุมชน  2) ฝกให

เปนคนใจกวางและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในส่ิงที่จําเปนและขาดแคลน ไมวางเฉย
ทุกอยางทําไดหากตั้งใจทํา 4) ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีเสนห
เปนที่ชื่นชมศรัทธาของชุมชนและเพื่อรวมงาน 5) ออนนอมถอมตนวางตัวเรียบงาย อยู
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กับชุมชนและเพ่ือนรวมงานไดทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไรเหตุผล พัฒนาทักษะ
การประนีประนอม 7) ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนาเทคนิค
การวิเคราะหชมุชนใหลกึซึง้ เพือ่สาํรวจจุดเดน จดุดอย เพือ่เปนฐานขอมลูในการพัฒนา 
9) หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จากหนวยงาน บริษัท หาง รานคา 
โดยใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ  10) สรางและพัฒนาคานิยมการสรางสัมพันธภาพกับ
ชมุชนอยางสม่ําเสมอ ซึง่มบีทบาทของกลุมผูนาํชมุชน กลุมผูปกครอง และกลุมเด็กและ
เยาวชน 
 กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูนําชุมชน กลุมผูปกครอง และกลุมเด็กและ
เยาวชน ในการจัดการศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้  1) สํารวจความตองการ การสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผนพัฒนาสถาน
ศกึษาตามวิสยัทศันพนัธกิจ  4) กจิกรรมการปฏิบตั ิคอื แนวทางปฏิบตัทิีจ่ะนาํไปสูความ
สําเร็จ 5) การประเมินผล คือการประเมินแนวทางปฏิบัติ  และ6) การสรุปผลการมีสวน
รวม เพ่ือพฒันากระบวนการทํางานรวมกนั การมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวติของคน
หลายวยัเพือ่สรางสงัคมแหงการเรยีนรูของ กลุมผูนาํชมุชน กลุมผูปกครอง และกลุมเดก็
และเยาวชน ในการจัดการศึกษานับเปนกระบวนการท่ีสาํคญัทีจ่ะชวยพฒันาการศึกษา
ใหตอบสนองความตองการของทองถิน่  โดยเฉพาะในสถานศกึษา หากชมุชนมสีวนรวม
ในการสนบัสนนุทรพัยากรการศกึษา รวมถงึการเชญิผูปกครองทีม่คีวามรูและมีเวลาวาง

มาเปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน    ยอมเกิดผลดี
ทั้งตอสถานศึกษาที่ไดบุคลากรเพ่ิม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลาน

ในสถานศึกษา  รวมถึงนกัเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถอืในตัวผูปกครองเพ่ิมมากข้ึน  

ซึ่งเปนการสรางความสมัพันธที่ดีกับชุนชน (Banlangputtama, 2007)

 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 1) หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบ
ดวย ปรชัญา นยิาม ความหมาย การเรยีนรู ลกัษณะการจดั และผูจดั 2) การจดักจิกรรม

สงเสริมการเรียนรูประกอบดวย โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู และกิจกรรมสงเสริมการ
เรยีนรู 3) การจัดปจจยัสงเสริมการเรียนรู 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 และพื้นท่ีคุณภาพ ในรูปแบบการเรียนรูตามอัธยาศัยของคนหลายวัยให

สามารถพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเนนการปองกันมากกวาแกไขปญหา
 ตามท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวติของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลงิ โดยวิธวีจิยัครัง้นีเ้ปนการ
วจิยัแบบผสมผสานเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ โดยผลการวจิยัจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใน
ชุมชน

จุดมุงหมายของการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือสราง “รูปแบบการเรียนรูตลอด
ชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ คือ
 1)  สรางและประเมินความเหมาะสมของ “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง”
 2)  ทดลองใช “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮม

ลูกหลานบานเหลาลิง”

 3)  ประเมิน “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮม

ลูกหลานบานเหลาลิง”
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
  1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกกลุมหรือบุคคลท่ีมีสวนสําคัญ

ในการมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบาน

เหลาลิง ตําบลบานดู อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชวิธีเลือกโดยยึดความ

มุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful Sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และกลุมท่ีแตกตางกันในลักษณะที่สําคัญ 
  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
 การวิจัยในคร้ังน้ี   ดําเนินการวิจัยตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒ
นา (Research and Development)  (Yamane, 1967) โดยไดดําเนินการใน 3 ระยะ 
คือ
 ระยะท่ี 1  การสราง “รปูแบบการเรยีนรูตลอดชีวติของคนหลายวัย”  มขีัน้ตอน
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 วเิคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลโดยใชคาสถติริอยละ และคาความถี ่นาํ
เสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
  ขั้นที่  2  การออกแบบ “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย”  
เปนการศึกษาเพ่ือสราง“รปูแบบการเรียนรูตลอดชวีติของคนหลายวัย” และเนือ้หาการ
เรยีนรูตลอดชวีติ ใหสอดคลองกบัสภาพปญหาและความตองการตามทีไ่ดศกึษาในขัน้ท่ี 

1 โดยใชวธิปีฏบิตัทิีห่ลากหลายของนกัวจิยั ใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management) เปนเครื่องในการวิจัย วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ 
 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

  ขัน้ที ่3  การประเมินความเหมาะสมของ “รปูแบบการเรยีนรูตลอดชวีติของ
คนหลายวัย” ที่ไดจากขั้นท่ี 2  วามีความเหมาะสมตอการใชงานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
หรอืไม  โดยใชการประเมินในสภาพจรงิในศนูยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง ตาํบลบานดู 

อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด ผูเรียนจํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบเก็บ
ขอมลู และแบบสอบถามความคดิเหน็ตอกระบวนการเรยีนรูตลอดชวีติ  วเิคราะหขอมลู

และแปลผลขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก คาความถี่ (Frequencies)   คาเฉล่ีย (Mean)   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistics) 
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  ขั้นที่ 4   การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” 
ครั้งที่ 1 เปนการนําผลการประเมินความเหมาะสมในข้ันที่ 3 มาปรับปรุง “รูปแบบการ
เรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัย” และเน้ือหาการเรียนรูตลอดชีวติ วเิคราะหขอมลูและ
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 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบเก็บขอมูล และแบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการ
เรยีนรูตลอดชีวติของคนหลายวยั วเิคราะหขอมลูและแปลผลขอมูลโดยใชคาสถติ ิไดแก 
คาความถ่ี (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  นําเสนอผล
การวิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)
  ขั้นที่ 6   การพัฒนา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” 
ครัง้ที ่2   เปนการนาํ “รปูแบบการเรยีนตลอดชวีติของคนหลายวยั” มาจดัทาํเปนเอกสาร
นาํไปแลกเปล่ียนความคิดเห็น แบงปนความรูกบักลุมทีจ่ดักิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวติ
ในเครือขาย จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม เลย และสกลนคร จํานวน 4  แหลงเรียนรู 

วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยการ สนทนากลุม (Focus Group)          

 ระยะที ่3  การประเมนิผล “รปูแบบการเรยีนรูตลอดชวีติของคนหลายวยั” 
เปนการศกึษาเพือ่ประเมนิในภาพรวมทัง้หมดเกีย่วกบั“รปูแบบการเรยีนรูตลอดชวีติคน
หลายวัย” ทีไ่ดสรางขึน้เพือ่ประกอบการตัดสนิใจวาจะยตุกิารวิจยัหรอืจะขยายผลตอไป 
และสมควรนําออกเผยแพรหรือไม   มีขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย  2 ขั้นตอน คือ

  ขัน้ที ่ 7  การประเมินการจดักจิกรรมการเรียนรู  ทีศ่นูยตุมโฮมลกูหลานบาน
เหลาลิง ไดนํา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหกบักลุมครอบครัวคนหลายวัย ผูเรยีนจํานวน  40 คน  เคร่ืองมือทีใ่ช คอื แบบ
สังเกต วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
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โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอกระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ  วเิคราะหขอมลูและแปลผลขอมลูโดยใชคาสถิต ิไดแก 
คาความถ่ี (Frequencies)  คาเฉลี่ย (x)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) นําเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปแบบของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
  ขัน้ที ่ 8  การเผยแพร “รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัย” เปน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจัยและพัฒนา  โดยการเผยแพร  “รูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ที่สรางข้ึนใหสาธารณชนรับรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป  โดยการเผยแพรทางเอกสาร  การประชมุ สมัมนา ศนูยเครอืขายปราชญชาวบาน
และเผยแพรโดยทางอินเตอรเน็ต 
  สรุป การวจิยัครัง้นี ้เปนการวิจยัแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ 
ทีมุ่งศกึษาศกัยภาพของชมุชน โดยใชวธิกีารทีห่ลากหลายในการเกบ็ ขอมลูซึง่ม ี3 ระยะ 
ประกอบดวย ระยะท่ี 1 การสราง “รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัย”  ระยะท่ี 2 
การทดลอง “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ระยะที่ 3 การประเมินผล 
“รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย” ดังภาพที่ 1

การวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเชิงพรรณนา
และการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) เปนวิธกีารท่ีสาํคัญ โดย (1) การเก็บรวบรวม

ขอมูล ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตแบบมีสวนรวม 

และสนทนากลุม จากตัวอยาง (2) การจัดระเบียบขอมูล และทอดเทปคําตอคํา
พมิพทกุคาํและ จดัเปนหวดหมู โดยใชคาความถี ่ในการอธิบายเชิงพรรณนา (3) การแสดง
ขอมลู หลงัจากจดัขอมลูใหเปนระเบียบเรยีบรอยแลวแสดงขอมลูทีไ่ดจากการสมัภาษณ

โดยใหรหัสของผูใหขอมูล โดยแสดงในรูปขอมูลเชิงพรรณนาท่ีเปนขอมลูในกลุมเดียวกัน 

(4) การหาขอสรุปและตรวจสอบความหมาย จากขอมูลที่ไดแสดงไว ซึ่งผูวิจัยตองนํา

ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
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ระยะ การดําเนินการ ผลที่ไดรับ

ระยะที่ 1
การสราง
“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชวีติของ

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
เรียนรูตลอดชีวิต
ของคนหลายวัย

ระยะที่ 2
การทดลอง
“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชวีติของ
คนหลายวัย”

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

- ไดรูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคน
หลายวัย

ระยะที่ 3
การประเมินผล

“รูปแบบ
การเรียนรู
ตลอดชวีติของ

คนหลายวัย”

ขั้นที่ 7  การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
กลุมตัวอยาง  40 คน                

ขัน้ท่ี  8  การเผยแพร “รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติ

ของคนหลายวัย”     

- ไดรูปแบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคน

หลายวัย”ที่เหมาะสม

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหได “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยใน
ศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง” ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัย “LING MODEL”

 
 รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง 
ทีม่คีวามเหมาะสมกับการใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู เพือ่สงเสรมิสนบัสนนุใหผูเรยีน

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 

 1. การเรียนรู (Learning) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ : เพื่อ
ขดัเกลาจติใจ อาชพี : เพือ่การดาํรงชพี ของสมาชกิ โดยการปรบัแนวคดิ สาธติใหด ูเรยีนรู
ชุมชนอื่น นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด



294 KKU Research Journal

KKU Res J 2 (3) : July-September 2012

 2.  การคนหาความถนัด (Individual) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู 
ศิลปะ : เพ่ือขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพื่อการดํารงชีพ ของสมาชิก โดยการเรียนรูสิ่งเดิม 
เสริมสรางสิ่งใหม
 3. การสรางเครือขาย (Network) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ 
: เพื่อขัดเกลาจิตใจ อาชีพ : เพื่อการดํารงชีพ ของสมาชิก โดยพัฒนาตอยอดความรูใหมี
การเรียนรูอยางตอเน่ือง
 4.  การปลกูฝง (Grown) ในเรื่องของ ภาษา : เพื่อการเรียนรู ศิลปะ : เพื่อ
ขดัเกลาจิตใจ อาชพี : เพือ่การดํารงชพี ของสมาชิก โดยเรยีนรูพืน้ฐานวิถชีมุชน บนความ
พอเพียง

อภิปรายผล
 รปูแบบการเรียนรูตลอดชีวติของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง 
ทีม่คีวามเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรยีนเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 
 1)  การเรียนรู (Learning) เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต เปนกระบวนการ
ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง จากพฤติกรรมเดิมไปเปนพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร
เปนผลที่ไดจากประสบการณโดยไมใชผลจากการ ตอบสนองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญในการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความรูสึก และทักษะ ที่สามารถนํามาปรับ

แนวคิด สาธิตใหดู เรียนรูชุมชนอ่ืน นํามาปฏิบัติพัฒนาตอยอด (European Economic 

Area Consultative Committee, 2008)
 2)  การคนหาความถนดั (Individual) เปนสมรรถภาพทีท่าํใหบคุคลมแีนวโนม
อันเหมาะแกการทํางานชนิดหนึ่งๆ ไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ ความถนัดจึงเปรียบ
เสมือนเครื่องพยากรณความสําเร็จในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความถนัดแตกตางจาก

ความสามารถในปจจุบัน เพราะความสามารถในปจจุบันไดมาจากการฝกการอบรม ซึ่ง

อาจจะไมตรงกับความถนัดก็ได โดยการเรียนรูสิ่งเดิม เสริมสรางส่ิงใหม 
 3)  การสรางเครือขาย (Network) พัฒนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรรมการบริหารศูนยเรียนรูชุมชนในระดับตําบล หรือพัฒนาการอําเภอจัดในระดับ
อําเภอ เพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางหมูบาน ซึ่งจะกอใหเกิดเครือขาย
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รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนยตุมโฮมลูกหลานบานเหลาลิง

ความรวมมือและแลกเปล่ียนทรัพยากรในการพัฒนาการดําเนนิงานศูนยเรยีนรูไดตอไป 
โดย Ponlasee (2006) ไดกลาวไววาความเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกซึง่อาจ
จะเปนบุคคลกับบุคคล กลุมกับกลุม องคกรกับองคกร องคกรกับชุมชนอ่ืนๆ 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 การสงเสริมใหบุคคลไดรับการศึกษาท้ัง 2 รูปแบบ มุงเนนแนวทางการดําเนิน
งานคือ 1. สงเสรมิใหองคกรทางสังคมมีสวนรวมในการจัด การศึกษานอกระบบ และการ
ศกึษาตามอัธยาศัย 2. พฒันากระบวนการเรียนรูของบุคคลใหสามารถ เรียนรูไดอยางตอ
เนื่องและกวางขวาง 3. สงเสริมใหบุคคลไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง จึงนําไป
สูขอถกเถียงที่วาการศึกษาตามอัธยาศัยนาจะไมมี แตเปนเพียงการเรียนรูตามอัธยาศัย 
ที่คนเราสามารถปฏิบัติไดเทานั้น

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํา “รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของคน
หลายวัย” ไปใช

  1.1  ควรพัฒนาทักษะการศึกษาชุมชนทุกดาน ใหเขาใจ เขาถึง และ

วางแผนพัฒนาได เพือ่ใหการจดัการเรยีนรูตลอดชวีติบรรลเุปาหมาย เพราะวถิชีวีติของ
ชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
  1.2  เนื้อหาการเรียนรูที่เสนอไวในเอกสารน้ีเปนเพียงตัวอยางหน่ึงที่
สอดคลองกับสภาพชุมชนในขณะดําเนินการวิจัย ดังนั้นจึงควรพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
กบัการเปล่ียนแปลงของสังคมชุมชน แสวงหาขอมลูใหม ๆ  เพือ่ใชสรางความสนใจใฝรูให

กับผูเรียนในกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
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  1.3  สถานศึกษาเปนกลไกสําคัญของการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู 
ทาํหนาทีอ่าํนวยความสะดวกในการเรียนรู จงึควรพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง  ในดานทกัษะการสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู  ทกัษะการประเมินผลการเรยีน
รูระหวางเรียน เพ่ือสรางความสนใจใฝรูตอเนื่องใหกับผูเรียน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  2.1  ควรมีการวิจัยคุณลักษณะของผูเรียนที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อ
หารูปแบบการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพกับแตละกลุมเปาหมาย
  2.4  ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียน
รูตลอดชีวิต ที่ผูรับบริการสามารถใชเรียนรูไดดวยตนเอง และมีการกระจายสื่อนั้นไปสู
ชุมชนไดอยางทั่วถึง
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