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Abstract
This survey research aims to study factors promoting lifelong learning in urban communities using
the collaboration among families, temples and schools. A descriptive research methodology and
quantitative research methods were used to survey 870 people in families, temples and schools in
urban communities. The research tool was a questionnaire and analyzed by descriptive statistics.
(frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation) Results were analyzed by using the
Spearman correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis.
The result of collaboration among families temples and schools for promoting lifelong learning
in urban communities was positively correlated in a rather high level with communication (r = .606),
respect to human rights (r = .616) management (r = .694), leadership (r = 0695) and the collaboration of
people outside communities (r = .690). It was also positively correlated at the moderate level with
collaborative attitude (r = .418) and responsibility (r = .584) at .01 level of significance. There are five
factors that affect to the collaboration among families, temples and schools for promoting lifelong
learning in urban communities; management, the collaboration of people outside communities,
responsibility, leadership, caring for common interest in respectively at .05 level of significance.
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บทนา
พระราชบั ญ ญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม(ฉบั บที่ 2 )พ.ศ.2545 ได้ ใ ห้
ความหมายของการศึ กษาไว้ ว่า กระบวนการเรีย นรู้ เพื่ อ ความเจริญ งอกงามของบุ คคล และ สั งคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทาให้เห็นว่าความเจริญก้าวหน้าของคนและสังคมนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆหรือสังคมนั้นๆต้องได้รับการศึ กษา และการศึกษานั้นไม่ได้หมายรวมเพียงแค่การศึกษา
ทางด้านวิชาการเพียงเท่านั้นแต่ยังมุ่งถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม การจัดการศึกษาโดยใช้สภาพแวดล้อม และ
เกื้อหนุนของปัจจัยที่ทาให้การศึกษานั้นประสบผลสาเร็จ โดยที่การจัดการศึกษานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรมมี จ ริ ย ธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545) ฉะนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ก้าวหน้าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นต้องพัฒนาคนโดยการให้การศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการใน
การพัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตามศักยภาพของบุคคล
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยมีสามรูปแบบ ประกอบไปด้วย การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
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ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในการศึกษาหาความรู้ของคนเรานั้นเริ่มตั้งแต่คลอดขึ้นมาเป็นทารกที่เริ่มหัด
ฟังเสี ยงต่าง ๆ เกิดการเรีย นรู้ ทางด้านสั มผั สทั้ง 5 ตั้ งแต่ในวัยทารกจนได้เจริญเติบโตเข้าสู่ วัยเด็กที่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนทั้งในระดับปฐมวัย และในระดับประถมศึกษา จวบจนย่างเข้าในวัยมัธยมและอุดมศึกษา
และเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างวัยทางานนั้นมนุษย์เราก็ยังคงต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อนามา
พัฒนาอาชีพตนเอง หรือตอบสนองความต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็นของตนเอง ทาให้ได้สังเกตว่าในช่วงชีวิต
ของคนเราหนึ่ ง คนนั้ น ได้ เ กิ ด การศึ ก ษาอยู่ ต ลอดเวลาและตลอดไปจนตราบถึ ง วาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของบุคคลจึงไม่หยุดนิ่งเพียงที่โรงเรียนแต่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต นั่นคือการบูรณาการ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน บุคคลสามารถที่จะเลือกศึกษาได้ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตตาม
ความต้องการและเหมาะสม การศึกษาและการเรียนรู้จึงเกิดขึ้ นได้ทุกแห่งหนไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัว วัด
ชุมชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
กลายเป็นความจาเป็นของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอย่างยิ่งยวด (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)
จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน การล่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นกระบวนการหลัก
ที่มี ความส าคัญ มากในการสร้ า งสั ง คมแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Society) หรื อสั ง คมฐานความรู้
(Knowledge-based Society) โดยองค์กรทุกภาคส่วนได้นาสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงโดยหน่วยงานทุกระดับ ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ชาวไทยอย่ า งจริ ง จั ง และเป็ น ระบบมากขึ้ น ดั ง นั้ น สั ง คมกั บ วั ด จึ ง มี ค วามผู ก พั น กั น ทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ
(Spiritual capital) ทุนทาง วัฒนธรรม (Cultural capital) ในจังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดจน
ตาย "บ้ า น วั ด และโรงเรี ย น " จึ ง เป็ น ทุ น มรดกทางสั ง คม ที่ มี ม าคู่ สั ง คมไทยสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น จึ ง มี
ความสั มพั น ธ์ ในทางสั งคมและเป็ น ตัว เชื่อมโยงกิจกรรมในชุ มชนทั้ง มิติทางด้ าน เศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรมลักษณะชุมชนที่ปรากฏในจังคมไทยจึงมักประกอบด้วย "บ้าน" (ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คน
และระบบชีวิตที่ก่อเกิดกิจกรรมทางจังคมที่หลากหลาย) "วัด" (สถาบันศาสนา ซึ่งเป็นตัวขัดเกลา และบ่มเพาะ
วัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน) "โรงเรียน" (สถานศึกษาเป็นตัวเพิ่มความรู้ และถ่ายทอดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ) โดยทั้ง 3 สถาบันเป็นกลไกลที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง สั งคมให้เข้มแข็ง พัฒนาให้ เกิด
เครือข่าย นาสู่ภราดรภาพและสั งคมสมานฉันท์อันเป็นจุด ปลายทางของการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อีก
รูปแบบหนึ่ง (สุริยน จันทรนกูร, 2537)
ความถดถอยของสถาบันหลักของประเทศโดยเฉพาะในสังคมเมืองทาให้มีปัญหาทางด้านการศึกษา
รวมถึงการจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของการศึกษา
ตลอดชีวิตที่สุมาลี สังข์ศรีได้กล่าวไว้ว่าสังคมยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเต็มที่โดยเข้าใจ
ว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูและโรงเรียนเท่านั้น หน่วยงาน องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น ยังขาดการส่งเสริม
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เท่าที่ควรทั้ง ๆ ที่มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (สุมาลี สังข์ศรี, 2545) และขัดแย้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หรือนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ได้บ่งบอกว่าความร่วมมือของสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนหรือองค์กรจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นชุมชนทางสังคมเริ่มในระดับครอบครัวซึ่งมีภาระหน้าที่ให้การดาเนิน
ชีวิตของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีแนวปฏิบัติ มีการประสานงานเชื่อมโยงติดต่อกันไม่ว่าจะ
เป็น สถาบัน ครอบครัว สถาบั นทางศาสนา สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นที่รวมของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม เพื่อผูกพันสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและสถานภาพของ
บุคคลนั้นในครอบครัว (พนิจดา วีระชาติ, 2542 )ในส่วนของสถานศึกษาก็มีความสาคัญต่อชุมชนในเรื่องของ
บทบาท เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่ของการศึกษาและโรงเรียนต่อชุมชน ซึ่งบทสรุปของ สุวัฒน์ มุทธเมธา
(2524) ได้กล่าวถึงบทบาทและความสาคัญของชุม ชนต่อโรงเรียนว่า (สุวัฒน์ มุทธเมธา, 2524) โรงเรียนมี
ความส าคัญต่อชุมชน ในการที่โ รงเรีย นจะพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคนอันเป็นส่ วนสาคัญของชุมชน พัฒนา
การดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนนั้น โรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเกิดขึ้นจากความต้อง
การและความจ าเป็ น ของสั งคมเพื่อ รั บ ใช้ และบริการสั งคม (Service Organization) โรงเรีย นจึง มี
ความเกี่ยวข้องกันในด้านที่ต้องอาศัยพึ่งพากันเพื่อปลูกฝัง ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ให้แก่ชุมชนและสถาบันต่าง ๆ (พนิจดา วีระชาติ, 2542)
วัด มีบทบาทที่สาคัญในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข การสร้ างความร่ วมมือระหว่าง บ้ านวัดโรงเรียนและชุมชน จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาสั งคม
ประเทศให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและถาวร หากสังคมส่วนหนึ่งมีความเข้มแข็งก็จะทาให้สังคมอีกส่วนหนึ่ง
เข้มแข็งเช่นกันดังเช่นเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ “บ้าน วัด และโรงเรียน” ยังเป็น “เบ้าหลอม” สาคัญใน
การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยน เป้าหลอมนั้นเริ่มบุบเบี้ยว เพราะคนเริ่มมองแบบแยก
ส่วน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้จึงทาได้ไม่ต่อเนื่องโรงเรียนจึง
กลายเป็น “ตัวช่วยหลัก” ที่พ่อแม่ฝากความหวัง แต่เมื่อโรงเรียนขาดแรงสนับสนุน และถูกปล่อยให้ยืนอย่าง
โดดเดี่ยว บ่อยครั้งจึงพบการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น (สานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2555)
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมานั้ น เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยเกิ ด การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 โดยการใช้ความร่ว มมือกันของบ้าน วัด และโรงเรียน ที่มี
ความสาคัญมายาวนานต่อสังคมไทยแต่ยังไม่ได้รับการศึกษาและพัฒนาให้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจั ยการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดความร่วมมือ ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเมือง เพื่อให้ทราบข้อมูล สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
ส่งเสริมในความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อดาเนินการสร้างแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ต่อไป อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนในสังคมไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัด
โรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเมือง
1.ปัจจัยภายใน
1.1 ทัศนคติความร่วมมือ

แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง
บ้านวัดโรงเรียน
1.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2.แนวคิดความร่วมมือ
3. แนวคิดความร่วมมือระหว่างบ้านวัด
โรงเรียน
4.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

1.2 ความรับผิด
1.3 การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
1.4 การสื่อสารกัน
1.5 เคารพสิทธิในตัวผู้อื่น
2. ปัจจัยภายนอก
2.1 การจัดการ
2.2 ผู้นา
2.3 ความร่วมมือจากภายนอก

ร่ างแนวทาง
เวทีชุมชน
แนวทางปัจจัยทีส่ ่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่าง บ้านวัดโรงเรียนเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในชุมชนที่มีวัดและโรงเรียนอยู่ในเขตพื้ นที่ชุมชนเดียวกันใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือน สิงหาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2558
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยเลือกมาจากประชาชน ในชุมชนที่มีชุมชน โรงเรียนและวัด ในบริเวณเดียวกัน
โดยผู้วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Sampling)โดยใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่างของ
เอล็ก,เอ็ดการ์ ,แฟรงค์และอัล เบิล ด์ (Axel Buchner,Edgar Erdfelder,Franz Faul,Albert-Georg
Lang,2007)ให้ความคลาดเคลื่อนระดับ 0.025 ได้จานวนทั้งสิ้น 918 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสารวจปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
โดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Likert’s Scale Type) เกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้
ความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียนโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหารายชื่อของชุมชนที่มี
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตในสังคมเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อนาไปใช้ใน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ยื่ น หนั ง สื อ ค าร้ อ งต่ อ ฝ่ า ยวิ ช าการ หลั ก สู ต รและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตออกหนังสือถึง ผู้นาชุมชนทั้ง 8 แห่ง และดาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บข้อมูลจากแบบสารวจปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุ มชนเมือง
โดยใช้ความร่ ว มมือระหว่าง บ้ านวัดโรงเรี ยน นามาวิเคราะห์ ข้อมูล คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ( Descriptive
Statistic) เช่น ความถี่ ร้อยละ และแปลผลเป็นในรูปแบบความเรียง
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(2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment Coefficient
of Correlation) ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สาหรับเกณฑ์การแปรผลระดับความสัมพันธ์ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
(3) การวิเคราะห์ สมการพยากรณ์ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ศึกษาโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบนาเข้าตัวแปร (Stepwise Multiple Regression
Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05
(4) การวิเคราะห์ผลที่ ได้นามาสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาปัจจัยในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน
ผลการวิจัย
1. ผลศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้านวัด
โรงเรียนในด้านความผลของร่วมมือ ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( = 3.55 ) โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 1) เครือข่ายความร่วมมือพบว่าอยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก(
= 3.56 ) 2) ผลของความร่วมมือพบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก(
= 3.55 )
3) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( =3.53 )
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านทัศนคติความร่วมมือกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัด
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติความร่วมมือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง(r =. 418)
เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 406) ผลของความร่วมมือ (r =. 413) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 316)
ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรับผิดชอบกับ ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง(r =. 584) เครือข่าย
ความร่วมมือ (r =. 530) ผลของความร่วมมือ (r =. 550) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 564) ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการเห็นประโยชน์ส่วนรวมกับความร่วมมือระหว่างบ้าน
วัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจั ยด้านการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
(r =.611) ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01 โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 530) ผลของความร่วมมือ (r =. 550)
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 564) ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
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5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการสื่อการกันกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อการกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความร่ วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรี ยนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง(r =.606) ผลของ
ความร่วมมือ (r =. 601)ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01 โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
การสื่อการกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 568) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(r =. 538)ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเคารพสิทธิในตัวผู้อื่นระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชนเมื อ ง พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเคารพสิ ท ธิ ใ นตั ว ผู้ อื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง(r =.616) ผลของความ
ร่วมมือ (r =. 611)ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01 โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเคารพสิทธิ
ในตัวผู้อื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 584) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =.
542)ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
7. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการจัดการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัด
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง (r =.694) เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 665) ผลของ
ความร่วมมือ (r =. 673) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 621)ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
8. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้นาระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านผู้นามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรี ยนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง(r =.695) เครือข่ายความร่วมมือ (r =. 666) ผลของความร่วมมือ (r
=. 669) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 625)ในระดับค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
9. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความร่วมมือจากภายนอกระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านความร่วมมือจากภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง (r =.690) เครือข่าย
ความร่วมมือ (r =. 659) ผลของความร่วมมือ (r =. 644) กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r =. 641) ในระดับ
ค่อนข้างสูง ที่ระดับนัยสาคัญที่ .01
10.ผลการศึกษาปั จจั ยที่ส่งผลต่อความร่ว มมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในชุมชนเมืองเพื่อส่ งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พบตัว แปรอิสระที่ได้รับการคัดเลือก 5 ตัวแปร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ทานายอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ .05
เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ การจั ด การ ความร่ ว มมื อ จากภายนอก
ความรับผิดชอบ ผู้นา การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัย บ้านวัดโรงเรียนมีความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองทั้ง 3
ด้านโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และเป็นที่น่าสังเกตว่าความร่วมมือในด้านต่างๆมีค่าที่ใกล้เคียงกันในระดับ
มากได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือ ( = 3.56) ผลของความร่วมมือ( = 3.56) และกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต( = 3.53) แสดงให้เห็นว่า บ้านวัดโรงเรียนในชุมชนเมืองเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต แต่ ยั ง ควรที่ จ ะเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ ในด้ า นต่ า งๆให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยผู้นาของบ้านวัดโรงเรียนควรจะ
กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมในความร่วมมือซึ่งอาจจะไม่สาเร็จในทันที ทั้งนี้จาเป็นต้อง
อาศัยเวลา และความตั้งใจของทุกคน ดังที่อุ่นตา นพคุณ(2546) กล่าวว่า การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะ
สามารถทาให้การศึกษาสาเร็จลุล่วง แต่การนาแนวความคิดและหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมมาปฏิบัติไม่ใช่เรื่อง
ที่จะนามาปฏิบัติได้ทันที การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายในชุมชน
เกิดผลดีต่อทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย ชรา และสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ดาเนินชีวิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้ง แหล่งการเรียนรู้ความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม
และสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลงในแต่ละช่ว งชีวิตได้อย่างเหมาะสม(สุ มาลี สังข์ศรี , 2545) เมื่อพิจารณา
ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในชุมชนเมืองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.การจัดการในองค์กรของบ้านวัดโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 อันแสดงให้เห็นว่ายิ่ง
การจัดการในแต่ละองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไร ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนก็จะมีมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550)ที่กล่าวว่าการที่รู้จักนาเอา
ปัจจัยต่าง ๆ กระบวนการต่าง ๆ มาเข้าสู่ระบบ เข้าวิธีการแล้วทาให้เกิดผลที่พึงปรารถนา การจัดการที่ดีต้องมี
การเรียนรู้ แต่การจัดการจะประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริงได้ นอกจากเรียนรู้และต้องอาศัยความดีด้วย ชุมชน
เข้มแข็งคือ ชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการ ซึ่งมีทั้งการจัดการในภาค ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน
และเมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การแต่ ล ะด้ า นแล้ ว จะพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการอยู่ในระดับมาก( = 3.61) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บ้านวัดโรงเรียนมี
การประชุมเพื่อสรุปงานและปัญหาอย่างสม่าเสมอ( = 3.46) เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดการด้านการประชุม
เพื่อสรุปงานและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการด้านอื่นๆ จากการวิจัยพบว่า มักจะไม่มี
การประชุมเพื่อสรุปงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในครั้งนั้นๆ แต่อาจจะสรุปงานที่ผ่านมานั้นใน
การประชุมประจาของชุมชนทาให้ไม่สามารถสรุปปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ในทันทีหรืออาจจะไม่สามารถ
จดจาปัญหาทั้งหมดได้ อีกประการหนึ่งคือการประชุมสรุปงานนั้นมักจะเป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร
มิได้มีการประชุมสมาชิกทุกคนซึ่งอาจจะไม่ได้รับทราบถึงปัญหาทั้งหมดหรือปัญหาในรายละเอียดส่วนเล็ก ๆ
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ในแต่ละองค์กรควรที่จะประชุมสรุปงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและร่วมกันโดยทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสรุปและแก้ปัญหาเพื่อให้การดาเนินงานในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ความร่วมมือจากภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 อันแสดงให้เห็นว่ายิ่งความร่วมมือ
จากภายนอกมากขึ้นเท่าไร ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐ าน และสอดคล้ องกับอุทัย ดุลยเกษมและ อรศรี งานวิทยาพงศ์ (2540)ที่กล่าวว่าการแสวงหา
ความร่วมมือและความสนับสนุนจากภาคีอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็นเงื่อนไขที่จะทาให้โรงเรียน
และชุ ม ชนร่ ว มกั น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนได้ ม ากขึ้ น เพราะในสถานการณ์ ที่ ชุ ม ชนอ่ อ นแอนั้ น
มีความจาเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิด กาลังใจ ประสบการณ์ บทเรียน งบประมาณ ฯลฯ จาก
ภายนอก เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือ และพัฒนาความร่วมมือนั้นไปสู่การพลักดันให้การศึกษาทา
หน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อการจัดการแต่ละด้านแล้วจะพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความร่วมมือจากภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง( = 3.48)แสดงให้
เห็นว่าชุมชนขาดการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่าที่ควร โดยที่ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ย น้ อยที่สุ ดคือ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนเข้ามาส่ งเสริมทางด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต( = 3.46) เป็นที่น่าสังเกตว่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังขาดการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณสาหรับชุนชนในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าที่ควร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรคานึงถึง
ประโยชน์ของชุมชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะด้านเงินทุนและ
ทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับสมบูรณ์ บูรณศิริรักษ์ (2553) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทรัพยากรเป็นปัจจั ยหนึ่งที่
มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของภาคี เครือข่าย เนื่องจากว่าหลายเครือข่ายต้องหยุดดาเนินการลงไปเนื่องจาก
ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน การดาเนินงานอย่างเพียงพอ ทั้งสิ่งอานวยความสะดวก สื่ออุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ ทั้งทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ าง ๆ ปริมาณ และคุณภาพ ของบุคลากรและที่
สาคัญคือ เงินทุนดาเนินการทรัพยากรที่มือยู่ในเครือข่ายมาใช้ได้มากเพียงใด ความเข้มแข็งของเครือข่ายก็เพิ่ม
มากขึ้นเท่านั้น
4. ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในบ้านวัดโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือระหว่าง
บ้านวัดในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 อันแสดงให้
เห็นว่ายิ่งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลมากขึ้นเท่าไร ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนก็จะมีมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งสอดคลองกับ และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อความรั บผิดชอบในแต่ละด้านแล้วจะพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( = 3.50) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือท่านมอบหมายให้กับผู้อื่นเมื่อรู้ว่าจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ ( = 3.40) เป็นที่น่าสังเกตว่ามอบหมาย
ให้กับผู้อื่นเมื่อรู้ว่าจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการด้านอื่น ๆ จาก
การวิจั ย พบว่า เมื่อ มีการมอบหมายเกิ ดขึ้นมักจะมอบตามความเหมาะสมจากผู้ บริห ารโดย ไม่ ได้ถามถึ ง
ความสมัครใจหรือสอบถามผู้ปฏิบัติงานนั้นๆและการที่ได้รั บมอบหมายงานใดๆแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ของคน
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คนนั้น ซึ่งมักจะไม่มีการยืดหยุ่นในการแบ่งงานกันทาโดยเฉพาะการทางานที่มีระบบราชการเข้ามามีส่ว น
เกี่ยวข้อง
5. ผู้นาในองค์กรของบ้านวัดโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 อันแสดงให้เห็นว่ายิ่ง
ผู้นามีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไร ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐาน และสอดคล้องกับ ปิยฉัตร เชาวลิต (2550)กล่าวว่า ความเคารพนับถือในตัวผู้นาของตนเอง และ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่
ต้องการผู้นาที่มีลักษณะที่สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับคนในชุมชนและเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อ
ผู้นาแต่ละด้านแล้วจะพบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผู้นาอยู่ในระดับมาก( = 3.61) โดยทุก
ข้อมีเกณฑ์อยู่ในระดับมากจากการวิจัยพบว่า ผู้นาเป็นส่วนสาคัญของความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียน
ถ้าผู้นาของบ้านวัดโรงเรียนให้ความสาคัญและสนับสนุนเรื่องความร่วมมือในชุมชน มีภาวะผู้นาที่เหมาะสม ให้
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแกนหลักในการร่วมกิจกรรมจะส่งผลทาให้ความร่วมมือของบ้าน
วัดโรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดาเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลดีโดยตรงต่อคนในชุมชน มีกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการร่วมกันช่วยเหลือและเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ใน
ระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ เมตต์ การรุณจิต(2541)ได้กล่าวถึง
ปั จ จั ย ในความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชนโดยได้ ก าหนดปั จ จั ย ด้ า นผู้ น าไว้ ดั ง นี้ ห ากผู้ บ ริ ห ารมี
มนุษยสัมพันธ์สูง มีความเป็นกันเอง ให้เกียรติแก่ผู้ปกครอง ก็จะทาให้บรรยากาศเป็นไปในทางที่ดี ในด้าน
ความซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องสาคัญ หากผู้บริหารมีความโปร่งใสด้านการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบได้
6. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 อันแสดงให้เห็นว่ายิ่งคนในชุมชน
เห็นประโยชน์ของความร่วมมือมากขึ้นเท่าใด ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดในโรงเรียนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อการเห็นประโยชน์ส่วนรวมแต่ละด้ านแล้วจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเห็นประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง( = 3.37) ซึ่งการเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมีผลอย่างมากต่อความร่วมมือในชุมชน ดังนั้นผู้นาหรือคนอื่นๆควรร่วมกันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของความร่วมมือสร้างจิตสานึก ในชุมชน โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเสนอการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับ
ชุมชนอยู่เสมอ ( = 3.20) เป็นที่น่าสังเกตว่าการเสนอการเรียนรู้ใหม่ๆผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
การจัดการด้านอื่น ๆ จากผลการวิจัยพบว่า คนในชุมชนมักขาดโอกาสที่จะนาเสนอความรู้ใหม่เนื่องจาก วัน
เวลาที่ไม่สะดวกที่จะต้องประกอบอาชีพ และยังขาดการประสานงานที่ดีในชุมชนเพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้หรือ
ผู้รู้ในชุมชน รวมถึงการไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องแบ่งบันความรู้ให้กับชุมชนสอดคล้องกับ สมบูรณ์ บูรณศิริ
รั ก ษ์ (2553)ได้ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นผลประโยชน์ร่ ว มกั น แนวคิ ด ที่ จ ะนามาเป็ น กรอบเพื่ อ อธิบ าย เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ มนุษย์แต่ละคน
มีความต้อ งการจ าเป็ น (Need) หลายอย่า งในการด ารงชี วิต มนุษย์ ติด ต่อ สั ม พัน ธ์กัน เพื่อ ตอบสนอง
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ความต้องการความจาเป็นของตน ในการแลกเปลี่ยนจะดารงอยู่ตราบที่คู่สัม พันธ์คิดว่า การแลกเปลี่ยนมี
ความสาคัญ การเกิดความสัมพันธ์ที่ยืดยาว ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน ความรู้สึกอิ่มตัวกับรางวัลที่ได้รับ และ
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่มั่นคง
ข้อเสนอแนะ
ในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยสามารถนาไปสร้างเป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดย
ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ ดังนี้
1.การจัดการในองค์กรของบ้านวัดโรงเรียน จากการสังเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวั ดโรงเรียน พบว่าแนวทางด้านการจัดการในองค์กรของบ้านวัด
โรงเรียนมีดังนี้
1. บ้านวัดโรงเรียนควรมีการบริงานภายในองค์กรอย่างโปร่งใส 2. บ้านวัดโรงเรียนควรให้คนในชุมชน
โดยเฉพาะในองค์กรของตนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์กรมากยิ่งขึ้น 3.ในการจัดการการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรจัดการอย่างมีระบบและยั่งยืนในระยะยาวโดยเริ่มจากในองค์กร 4.ควรมีการเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหรือในการดาเนินงานในองค์กร 5.ควรมีการสรุปงานหรือสรุป
ปัญหาเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 6.องค์กรควรเห็นความสาคัญของความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ความร่วมมือจากภายนอก จากการสังเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
โดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน พบว่าแนวทางด้านความร่วมมือจากภายนอก1.หน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะทางด้านเอกชนควรควรเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 2. หน่วยงานภายนอกควร
เข้ามาสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเงินทุน 3. ควรมีการสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มาเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก 4. ควรมีการให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตจากหน่วยงานภายนอก 5.บ้านวัดโรงเรียนควรมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับ
หน่วยงานภายนอก
3.ความรับผิ ดชอบของแต่ละบุคคล จากการสังเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน พบว่าแนวทางด้านความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 1.
คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าของตนเองของหน่วยความร่วมมือและมองว่าตนนั้นเป็นส่วนสาคัญในการทางาน 2.
คนในชุมชนควรทางานที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 3.ควรมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนหรือดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ
4.ควรช่วยเหลือชุมชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างเต็มที่แม้ไม่ได้รับมอบหมายงานก็ตาม 5.ควรมี
การแบ่งงานที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความสามารถที่บุคคลพึงกระทาได้
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4.ผู้นาในองค์กรของบ้านวัดโรงเรียนจากการสังเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน พบว่าแนวทางด้านผู้นาในองค์กรของบ้านวัดโรงเรียน
1.ควรมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ 2.ควรมีภาวะผู้นาและมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 3.ควรเห็นถึง
ประโยชน์ของความร่วมมือในชุมชน 4.ควรเห็นถึงประโยชน์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เป็นหลักใน
การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. การเห็นประโยชน์ส่วนรวม จากการสังเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมือง
โดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน พบว่าแนวทางด้านการเห็นประโยชน์ส่วนรวม1.ควรเห็นประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 2. มีการนาเสนอความรู้ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
3.ควรอุทิศเวลาที่มีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.มีจิตสาธารณะในการดาเนินการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 5.เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการวิจัยความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชน
อื่น ๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนเมือง
3. ควรศึกษาวิธีการที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมมือกับบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.ควรมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการอื่นเพิ่มเติมเช่น แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รายการอ้างอิง
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