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ความตองการในการเรียนรูต ลอดชีวิตของประชาชนในชนบท:
กรณีศึกษาจังหวัดพังงา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความตองการในการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา 2) เปรียบเทียบเจตคติตอการศึกษาและลักษณะ
การมุงอนาคตของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม อาชีพ และรายได
แตกตางกัน 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยาและเศรษฐกิจกับความ
ตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชาชน อายุระหวาง 25-60 ป ที่อาศัย
อยูในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพังงา จํานวน 399 คน ไดมาโดยวิธีการสุม
หลายขั้ น ตอน เก็ บ รวบรวมขอ มู ล โดยใช แ บบสอบถามและการสนทนากลุ ม สถิ ติ ที่ใ ช ใ นการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ
การทดสอบความสัมพันธโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน และการ
ทดสอบไค-สแควร
ผลการวิจัย พบวา 1) ประชาชนในชนบทจังหวัดพังงามีความตองการในการ
เรียนรูตลอดชีวิตระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความตองการในการเรียนรู ดานสุขภาพอนามัยและ
การใชชีวิตในครอบครัวสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการเปนพลเมืองดี ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ
ดานอาชีพ และดานการศึกษาสายสามัญตามลําดับ 2) เจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุง
อนาคตของประชาชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามตัวแปร รายได แตไมพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม
และอาชีพ 3) เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เจตคติตอการศึกษา และลักษณะการมุง
อนาคตของประชาชน มีความสัมพันธกับการความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
สวนบทบาททางสังคมไมมีความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
4) ปญหาและขอเสนอแนะในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู แหลงการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน ควรเนนการใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก และควรสงเสริมการ
เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากขึ้น
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ABSTRACT

This research aimed to study the followings: 1) the levels of needs for lifelong
learning of people in rural areas in Changwat Phang-nga; 2) comparative attitudes toward
education and future orientation of people who differed in sex, age, educational level, occupation,
and income; 3) the relationship between the people’s needs for lifelong learning and sociological,
psychological, and economic factors; and 4) problems and suggestions concerning lifelong
learning. The samples were 399 inhabitants of the service areas of the sub-district administrative
organizations in Changwat Phang-nga, ranging between 25 – 60 years old. They were chosen
through multiple stratified random sampling. Questionnaires and focus - group discussions were
used in data collecting. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson
Correlation, and Chi-Square were used in data analysis.
The findings were as follows: 1) People in rural areas in Changwat Phang-nga
expressed their needs for lifelong learning from moderate to high levels. The aspects they
needed, in descending order, were sanitation and family life, good citizenship, self-fulfillment,
occupation, and general education. 2) The attitudes toward education and future orientation of
people were significantly different on the basis of their income. However, the attitudes showed
no significant difference on the basis of the people’s sex, age, education level, social roles, and
occupation 3) Sex, age, educational level, occupation, income, attitudes towards education, and
future orientation of people were related to their need of lifelong learning while social roles were
not. 4) Problems and suggestions of the people concerning lifelong learning were that involved
organizations ought to provide learning activities, learning resources, and diverse learning modes
appropriate for communities’ contexts as well as to emphasize the use of learning resources in
communities and to promote moral and ethical learning.
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