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49253806 :  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  การพฒันารูปแบบ/การจดักระบวนการเรียนรู้/โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน : การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์        
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย ์และ รศ.ดร.เสรี  พงศพ์ิศ. 591 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตโดยใชก้ารวิจยัและพฒันา (Research and Development) ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research)  
ประกอบดว้ยการวจิยั 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี  1 ศึกษาความตอ้งการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ขั้นท่ี 2  สร้างรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ขั้นท่ี 3  ทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์และขั้นท่ี 4 ประเมินรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์กลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประกอบดว้ย  1) รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 3) แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจในการ
จดักระบวนการเรียนรู้  4) แบบประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 5) แบบประเมินตนเองของอาจารย ์6) แบบประเมิน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 7)  แบบประเมินความพึงพอใจ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test dependent และการวเิคราะห์เน้ือหา 
  ผลการวจิยัพบวา่   
  1. สภาพและความตอ้งการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ท่ีควรไดรั้บ
การพฒันามี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล  4) ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง 
  2. ผลการพฒันาไดรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ได ้ AKLIE  
Model  ประกอบดว้ย หลกัการ  คือการจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีเอาชีวิตและชุมชนเป็นตวัตั้ง เน้นชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน วตัถุประสงค์ คือ เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ สาระความรู้ ประกอบดว้ย  การจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น  ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 
1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A)  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  ขั้นท่ี 3 การออกแบบ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)   
  3.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวติ พบวา่  
   3.1 หลงัการใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต พบว่า
อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3.2 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติมีทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
   3.3 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประเมินตนเอง พบว่า มีความรู้และทกัษะ อยูใ่นระดบัมาก 
และมีเจตคติต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก   
  4. ผลการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัดี   
  5. นกัศึกษาพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  
  6. กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์ อาจารยแ์ละนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ อยูใ่นระดบัมาก  
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 The purpose of this research was to develop a model of learning process 
management for the instructors in the learning centers of Life University Project by means of 
research and development with mixed methods research. The research included 4 steps:  1)  
studying the need assessment  to develop the learning process management   2) developing 
the model of the learning process management 3) implementing the model of the learning 
process management, and 4) assessing the model of the learning process management. The 
samples were twenty instructors at the life university project.  The instruments used in the 
study included 1) the model of learning process management 2) the assessment form of 
model appropriation 3) the test of  understanding of learning process management  4)  the 
assessment form of lesson plan  5) self assessment form 6) the assessment form of learning 
process management 7) the assessment of satisfaction 8) the questionnaire form of the 
opinions towards the model. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
t – test dependent and content analysis.  
 
          The results of the research were as follows: 
           1. The conditions and requirements to manage the instructors’ learning process 
needed to be developed had 4 components : 1)  technique and learning process management 
2) the usage of media and learning resources 3) evaluation and assessment  4) adult learning 
psychology and the practical learning process. 
          2. The model of learning process management for the instructors in the learning 
centers of life university project was called AKLIE Model, including the principle of learning 
process management in the life university project based on lives and communities, 
emphasizing the participation of local communities in sustainable learning development. 
The objectives were to develop the learning process management for the instructors in the 
learning centers of the life university project. The contents included 4 components. The 5 
steps of the learning process management were as follows: 1) Assessment of Needs : A 2) 
Knowledge Acquisition : K 3) Learning Plan : L 4) Implementation : I 5) Evaluation : E.    
          3. The results of the effectiveness study of the model were: 
                 3.1 The results of implementation of this model indicated that after using the model 
the instructors gain higher knowledge than previous with the statistical significance at the 0.05 
level.   
                 3.2 The instructors’ skill in lesson plan writing of learning process management 
was at good level.  
                 3.3 The instructors’ self assessment of knowledge, skill and attitude towards the 
model of learning process management in overall were at high level. 
 4. The results of the instructors’ learning process management were at good level. 
         5. The student’s satisfaction with the learning process management of the instructors 
were at high level. 
 6. The overall opinions of the project executives, the directors, instructors and the 
students toward  the model of the learning process management were at high level.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  รองศาสตราจารย ์ดร.เสรี พงศพ์ิศ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ สนบัสนุนและคอยช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง  ๆ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
เป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  สมบูรณ์  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด และ
แนะแนวทางในการศึกษาวิจยั เพื่อใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 9 ท่าน ท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบให้มีความสมบูรณ์ข้ึน  ไดแ้ก่  รศ.ดร. ทนงศกัด์ิ  คุม้ไข่น ้ า ผศ.ดร. พิชยั  ละแมนชยั ผศ.ดร.
สวาสด์ิ  พรรณา อาจารย์สุเชษฐ เวชชพิทักษ์ ดร. สิริกร  ก าพลังฤทธ์ิ ดร. ทวิช  บุญธิรัศมี                     
รศ.คนองยุทธ  กาญจนกูล รศ.สมประสงค์  น่วมบุญลือ และอ.ดร.ประยูร  เชาวนีนาท และขอบคุณ
อาจารย์ ดร.พรภิรมย์   หลงทรัพย์   อาจารย์ ดร. มนต์ชัย  พงศกรนฤวงษ์ ผศ.ดร. ปัญญา  ทองนิล  
ครูณฐกร ดวงพระเกษ  อาจารยพ์นชักร สิมะขจรบุญ และพี่ ๆ  เพื่อน  ๆปริญญาเอก กลุ่มหลกัสูตรและ
การนิเทศ  รุ่น 1 ท่ีใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด ขอบขอบคุณและขอบใจ ดร. สมพงศ ์แสงทอง อาจารยเ์ฉลิมชยั           
วิเชียรวฒัน์   ผูอ้  านวยการวรณัฐ กล่ินจนัทร์ คุณครองศกัด์ิ  เงียบพลกรัง และน้องเจา้หนา้ท่ีโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต และคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
ท่ีให้ความช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณ
ผูอ้  านวยการ อาจารย ์และนกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุน
ทุนการศึกษาวิจัย  และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีได้ให้โอกาสผู ้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี   
 คุณประโยชน์ของปริญญาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่แม่สมจิตต์และพ่อแปลก 
สิทธ์ิสูงเนิน และครอบครัว “สิทธ์ิสูงเนิน” พี่ๆ นอ้ง ๆ หลาน ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือเป็นก าลงัใจ ตลอดจน 
คณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ท าใหผู้ว้ิจยัประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  
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