49253806 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบ/การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้/โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ สู งเนิ น : การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต . อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์,
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ. 591 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตโดยใช้การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)
ประกอบด้วยการวิจยั 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ ขั้นที่ 2 สร้างรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ และขั้นที่ 4 ประเมินรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ 4) แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 5) แบบประเมินตนเองของอาจารย์ 6) แบบประเมิน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 7) แบบประเมินความพึงพอใจ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพและความต้องการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ควรได้รับ
การพัฒนามี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ คและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการวัดและ
ประเมินผล 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
2. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ได้ AKLIE
Model ประกอบด้วย หลักการ คือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่เอาชี วิตและชุมชนเป็ นตัวตั้ง เน้นชุ มชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่ยง่ั ยืน วัตถุประสงค์ คื อ เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ สาระความรู้ ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้แก่ ขั้นที่
1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition : K) ขั้นที่ 3 การออกแบบ
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ (Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
3. ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ พบว่า
3.1 หลังการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต พบว่า
อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มีทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับดี
3.3 อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประเมินตนเอง พบว่า มีความรู้และทักษะ อยูใ่ นระดับมาก
และมีเจตคติต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์อยูใ่ นระดับดี
5. นักศึกษาพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
6. กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ อยูใ่ นระดับมาก
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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.

Department of Curriculum and Instruction

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2010

Student’s signature……………………...…….
Thesis Advisors’ signature 1………..........……….. 2…...............…....………. 3…….………...……………

จ

กิตติกรรมกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผูว้ ิจยั ได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
คี รี บู น จงวุฒิ เ วศย์ กรรมการที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ที่ กรุ ณ าให้ค าปรึ กษาให้ข อ้ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ สนับสนุนและคอยช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา
ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความรู ้ แนวคิด และ
แนะแนวทางในการศึกษาวิจยั เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 9 ท่าน ที่ให้ความกรุ ณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
รู ปแบบให้มีความสมบูรณ์ข้ ึน ได้แก่ รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุม้ ไข่น้ า ผศ.ดร. พิชยั ละแมนชัย ผศ.ดร.
สวาสดิ์ พรรณา อาจารย์สุ เ ชษฐ เวชชพิ ท ัก ษ์ ดร. สิ ริ กร ก าพลัง ฤทธิ์ ดร. ทวิ ช บุ ญ ธิ รั ศ มี
รศ.คนองยุทธ กาญจนกูล รศ.สมประสงค์ น่ วมบุญลือ และอ.ดร.ประยูร เชาวนี นาท และขอบคุณ
อาจารย์ ดร.พรภิ รมย์ หลงทรั พย์ อาจารย์ ดร. มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ผศ.ดร. ปั ญญา ทองนิ ล
ครู ณฐกร ดวงพระเกษ อาจารย์พนัชกร สิ มะขจรบุญ และพี่ ๆ เพื่อน ๆ ปริ ญญาเอก กลุ่มหลักสู ตรและ
การนิเทศ รุ่ น 1 ที่ให้กาลังใจมาโดยตลอด ขอบขอบคุณและขอบใจ ดร. สมพงศ์ แสงทอง อาจารย์เฉลิมชัย
วิเชียรวัฒน์ ผูอ้ านวยการวรณัฐ กลิ่นจันทร์ คุณครองศักดิ์ เงียบพลกรัง และน้องเจ้าหน้าที่โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ให้ความช่วยเหลือในการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณ
ผูอ้ านวยการ อาจารย์ และนักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ให้
ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความร่ วมมืออย่างดียง่ิ ในการทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ให้การสนับสนุ น
ทุ น การศึ ก ษาวิ จ ัย และคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ที่ ไ ด้ใ ห้ โ อกาสผู ้วิ จัย ได้
ทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
คุณประโยชน์ของปริ ญญาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่ แม่สมจิตต์และพ่อแปลก
สิ ทธิ์ สู งเนิ น และครอบครัว “สิ ทธิ์ สู งเนิ น” พี่ๆ น้อง ๆ หลาน ๆ ที่คอยช่วยเหลือเป็ นกาลังใจ ตลอดจน
คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ ทาให้ผวู ้ ิจยั ประสบความสาเร็ จในการศึกษาครั้งนี้

ฉ

.
งานวิจัยนีไ้ ด้ รับทุนสนับสนุน
จาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการเครือข่ ายเชิงกลยุทธ์ เพือ่ การผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ทุนศึกษาหลักสู ตรปริญญาเอกร่ วมในประเทศ-ต่ างประเทศ ประจาปี 2550

ช

