บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความตองการในการเรียนรูต ลอดชีวิตของประชาชนในชนบท:
กรณีศึกษาจังหวัดพังงา” ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
ดานการศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว ดานการเปน
พลเมืองดี และดานการมีชีวติ ที่สมบูรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอ การศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตของประชาชน
ในชนบทที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม อาชีพ และรายไดแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐกิจกับ
ความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
จังหวัดพังงา

สมมติฐานการวิจัย
1. เจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตของประชาชนในชนบทมีความ
แตกตางกันเมื่อจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม อาชีพ และรายได
2. ป จ จั ย ด า นสั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา และเศรษฐกิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความ
ตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อ
ศึกษาความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา ซึง่ มีวิธีการวิจัย
ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนวัยผูใหญที่มีอายุระหวาง 25-60 ป
และอาศัยอยูใ นเขตพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพังงา จํานวน 107,852 คน
เลือกมาเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 399 คน โดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion)
2.1 แบบสอบถาม แบงเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบวัดเจตคติที่มีตอการศึกษา เปนแบบสอบถามลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 12 ขอ มีคาความเที่ยง .8159
ตอนที่ 3 แบบวัดลักษณะการมุงอนาคต เปนแบบสอบถามลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาความเที่ยง .8411
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความตองการในการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 172 ขอ มี
คาความเที่ยง .9718
ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามลักษณะคําถามปลายเปด สอบถาม
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
ในชนบท จํานวน 1 ขอ
2.2 การจัดสนทนากลุม
การจัดสนทนากลุมเพื่อสํารวจความคิดเห็น ปญหาขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจากผูมปี ระสบการณ
และผูทรงคุณวุฒิในชุมชนทัง้ นี้เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แบบสอบถาม
1) ขอหนั ง สื อ แนะนํ า ตั ว ผู วิ จั ย จาก ภาควิ ช าการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงผูนําชุมชนในพื้นที่ที่เปนกลุม
ตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่
2) ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง
3) รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ แลวดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป
3.2 การจัดสนทนากลุม
การจัดสนทนากลุมจะดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามโดยดําเนินการดังนี้
1) คัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมการสนทนากลุม จํานวน 8 คน
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2) ติดตอขอความรวมมือในการเขารวมการสนทนากลุมและนัด
หมายวัน เวลา สถานทีใ่ นการเขารวมสนทนากลุม
3) ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดาํ เนินการสนทนา (Moderator) ดวย
ตนเองและมีผชู วยผูวิจัยคอยจดบันทึก บันทึกภาพ เสียง
4) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนาและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติตางๆ ดังนี้
1) หาคา ความถี่ รอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ แบบวัดเจตคติ ลักษณะการมุงอนาคต และแบบวัดระดับ
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาน
2) ทดสอบคาที คาเอฟ เพือ่ เปรียบเทียบเจตคติตอการศึกษา
และการมุงอนาคตของประชาชนในชนบท ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททาง
สังคม อาชีพ และรายได
3) หาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสังคมวิทยา จิตวิทยา
และเศรษฐกิ จ กั บ ความต อ งการในการเรี ย นรู ข องประชาชนในชนบท โดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน และการทดสอบไค-สแควร
4.2 ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมนํามาวิเคราะหเนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ประชาชนในชนบทจังหวัดพังงาที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน เปนเพศ
ชายและหญิงใกลเคียงกัน รอยละ 50.5 และ รอยละ 49.5 ตามลําดับ สวนใหญมีอายุระหวาง
25-35 ป ร อยละ 52.4 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 44.4 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 29.3 สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ไมมีตําแหนงเปนผูนํา
รอยละ 77.9 มีเจตคติตอการศึกษาอยูในระดับดี รอยละ 60.8 และมีลักษณะการมุงอนาคตอยู
ในระดับมาก รอยละ 58.2

121

2. ระดับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
ประชาชนมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับปานกลางถึงมาก โดย
มีความตองการในการเรียนรู ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัวสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด า นการเป น พลเมื อ งดี ด า นการมี ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ ด า นอาชี พ และด า นการศึ ก ษาสายสามั ญ
ตามลําดับ
เมื่อจําแนกประเภทความตองการ ตามเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู แหลงการ
เรียนรู และรูปแบบวิธีการเรียนรู สามารถสรุปผลไดดังนี้
ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว พบวา ประเภทเนื้อหา/กิจกรรม
การเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การปองกันยาเสพติด รองลงมาคือ การใชยาอยางถูกวิธี
และการรั ก ษาสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี แหล ง การเรี ย นรู ที่ ป ระชาชนต อ งการมาก คื อ สถานี อ นามั ย /
โรงพยาบาล รองลงมาคือ รายการโทรทัศน/รายการวิทยุเกี่ยวกับสุขภาพ และแกนนําชุมชน/
อาสาสมัคร สวนรูปแบบวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การสาธิต รองลงมาคือ การ
ประชุมสัมมนา/การฝกอบรม และการรณรงคดว ยสื่อ
ดานการเปนพลเมืองดี พบวา ประเภทเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชน
ตองการมาก คือ การประหยัดพลังงาน รองลงมาคือ การปองกันชีวิตและทรัพยสิน และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน แหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ ครู/นักวิชาการใน
ชุมชน รองลงมาคือ ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานและผูนําชุมชน สวนรูปแบบวิธีการเรียนรูที่
ประชาชนตองการมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การไปวัด มัสยิด การศึกษาธรรม
การฟงการบรรยายศาสนธรรม รองลงมาคือ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทัศนศึกษาดูงาน
ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ พบวา ประเภทเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชน
ตองการมาก คือ ความรูเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกตอง รองลงมาคือ ความรูเรื่องการใชชีวิต
แบบพอเพียง และความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ
โรงเรียนในชุมชน รองลงมาคือ ศาสนสถาน เชน วัด มัสยิด และครูในชุมชน สวนรูปแบบวิธีการ
เรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ เรียนจากโรงเรียนในชุมชน รองลงมาคือ เรียนจากศูนยการ
เรียนในชุมชน และหองสมุดประชาชน
ดานอาชีพ พบวา ประเภทเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก
คื อ เศรษฐกิ จ เพี ย งพอตามแนวพระราชดํ า ริ รองลงมาคื อ การนํ า เทคโนโลยี ใ หม ๆ มาใช ใ น
การเกษตร และการเรียนภาษาตางประเทศ แหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ ศาสนสถาน เชน วัด มัสยิด รองลงมาคือ ผูมีความรูในแตละอาชีพภายในชุมชน/ปราชญชาวบานและ
หองสมุดประชาชน สวนรูปแบบวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ เรียนรูโดยการปฏิบัตใิ น
สถานประกอบการจริง รองลงมาคือ การจัดทัศนศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ และการจัดสัมมนา
ปญหาอาชีพ
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ดานการศึกษาสายสามัญ พบวา ประเภทเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชน
ตองการมาก คื อ การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี รองลงมาคือ การศึก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา และ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ วิทยาลัย
ชุมชน รองลงมาคือ โรงเรียนในชุมชน และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนประจําอําเภอ/
จังหวัด สวนรูปแบบวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จขั้น
พื้นฐาน รองลงมาคือ การศึกษาผูใหญแบบชั้นเรียน และการเรียนแบบวิธีทางไกลของสถานศึกษา
3. การเปรี ย บเที ย บเจตคติ ต อ การศึ ก ษาและลั ก ษณะการมุ ง อนาคตของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม อาชีพ และรายไดแตกตางกัน
เจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตของประชาชนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตามตัวแปร รายได แตไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามตัว
แปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม และอาชีพ
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐกิจ กับ
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
4.1 ปจจัยทางดานสังคมวิทยา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และบทบาท
ทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตดานตางๆ ดังนี้
เพศมีความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดานอาชีพ
และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 อายุมีความสัมพันธ กับความ
ตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดานการศึกษาสายสามัญ และดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิต
ในครอบครั ว อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และ.05 ตามลํ า ดั บ ระดั บ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใช
ชีวิ ต ในครอบครั ว และด า นการเป น พลเมื อ งดี อย า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01และ.05
ตามลําดับ สวนบทบาททางสังคมไมมีความสัมพันธ กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
ดาน
4.2 ปจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก เจตคติตอการศึกษา และลักษณะการมุง
อนาคต พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตดานตางๆ ดังนี้
เจตคติตอการศึกษา พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับความตองการใน
การเรียนรูตลอดชีวิตดานการศึกษาสายสามัญ ดานสุขภาพอนามัย ดานการเปนพลเมืองดีและ
ด า นการมี ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ลั ก ษณะการมุ ง อนาคตมี
ความสัมพันธทางบวกกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดานสุขภาพอนามัย ดานการเปน
พลเมืองดี และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
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4.3 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพและรายได พบวา มีความสัมพันธ
กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตดานตางๆ ดังนี้
อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการในการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ด า น
การศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ .01 ตามลําดับ รายไดมีความสัมพันธ กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดาน
การศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว และดานการเปน
พลเมืองดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
5. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
5.1 ดานการศึกษาสายสามัญ
ประชาชนสวนใหญ ไมคอยใหความสําคัญในการเรียนรูดานนี้ มีปญหา
อุปสรรคเรื่องเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพที่ไมมี
วันหยุดแนนอน ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดสะดวก โดยยึดเวลาวางของประชาชนเปนหลัก และสงเสริมงบประมาณสําหรับการจัด
การศึกษาในดานนี้
5.2 ดานอาชีพ
หนวยงาน องคกรที่มาใหความรูมีนอย และดําเนินการไมตอเนื่อง ไมมี
การติดตามประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูจึงไมสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน บางครั้งเรียนรูเรื่องอาชีพแลวแตขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงควรสํารวจ
ความตองการของประชาชนกอนการสงเสริมหรือจัดการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองและตรงกับความ
ตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ควรจัดใหมีแหลงการเรียนรูดานอาชีพในชุมชน และควรโอน
ภารกิจการพัฒนาความรูดานอาชีพ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล เพราะมีความใกลชิดและ
เขาใจปญหาของชุมชนไดดี
5.3 ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว
ประชาชนขาดความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพ มีความเชื่อผิดๆใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ ไมคอยมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพ ขาดแหลงการเรียนรูที่
สามารถเข า ถึ ง ได ส ะดวก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง ดู แ ลประชาชนไม ทั่ ว ถึ ง และขาดการ
ประชาสัมพันธ ดังนั้นจึงควรสรางจิตสํานึกใหประชาชนสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง หนวยงานที่
เกี่ยวของควรจัดหนวยสุขภาพเคลื่อนที่เขา สูชุมชน เพื่อใหความรู สรา งเครือขา ยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขใหมีความเขมแข็ง และควรจัดตั้งศูนยสุขภาพภายในชุมชน
5.4 ดานการเปนพลเมืองดี
ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูเรื่องการเปนพลเมืองดี ขาดวิทยากร
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งมาให ค วามรู ใ นด า นนี้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารจั ด ฝ ก อบรม รณรงค
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ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการเปนพลเมืองดี และควรมุงเนนการใหความรูเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
5.5 ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ
ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการเรียนรูดานนี้เทาที่ควร ขาดการ
เผยแพรและการถายทอดความรู งบประมาณที่รัฐจัดใหเพื่อสงเสริมการเรียนรูในดานนี้ยังไม
เพี ย งพอ ดั ง นั้ น จึ ง ควรรณรงค ส ง เสริ ม และให ค วามรู โ ดยวิ ธี ที่ หลากหลายมากขึ้ น ควรเน น
กิจกรรมที่สรางคุณธรรมจริยธรรม สรางความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และรัฐควรจัด
งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในดานนี้ใหเพียงพอ

อภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่อง ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวติ ของประชาชนในชนบท:
กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ผูวจิ ัยไดอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. ระดับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน พบวา
ประชาชนมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับปานกลางถึงมาก
โดยมี ค วามต อ งการในการเรี ย นรู ด า นสุ ข ภาพอนามั ย และการใช ชี วิ ต ในครอบครั ว สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือ ดานการเปนพลเมืองดี ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ ดานอาชีพ และดานการศึกษาสาย
สามัญตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ พิณพร โสภาบุตร (2543:บทคัดยอ),หญิง
เกตุรัตน (2543:บทคัดยอ) และวิไลลักษณ สอนอาจ (2542:บทคัดยอ) พบวา ประชาชนมีความ
ตองการการศึกษาเพื่อพัฒนา สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขภาพ อยูในระดับปานกลางถึงมาก
การที่ประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา มีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก ทั้งนี้เพราะความตองการในการเรียนรูดังกลาว เปน
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย กลาวคือ มนุษยมีภารกิจในการพัฒนาตนเองอยางไมมีวันจบ
สิ้น ไมเพียงแตใชชีวิตใหอยูรอดเพียงอยางเดียว แตตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นดวย การ
เรียนรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามนุษยอยางตอเนื่องไปสูความสมบูรณ (สุนทร สุนันทชัย,2543:16) โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่ศึกษาเปนวัยผูใหญ ซึ่งตองมีบทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบตางๆ จึงจําเปนตองมีการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ สําหรับการดําเนินชีวิต เชน
เรียนรูในการประกอบอาชีพ การสรางครอบครัว ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนเรี ยนรูใ นการปรับ สภาพร า งกายที่ เสื่ อ มถอยลง เป น ต น (ไพพรรณ เกี ย รติ โ ชติชั ย
,2541:29) ดังที่ Knowles (อางถึงใน อุนตา นพคุณ,2546:98) กลาวถึงความตองการเชิง
การศึกษาของผูใหญไววา 1) มนุษยตองการความเจริญงอกงาม (Growth Needs) ซึ่งในดาน
จิตวิทยาเปนที่ยอมรับกันวา แรงผลักดันในดานนี้จะเปนแรงจูงใจที่สําคัญมากในการศึกษา ถา
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ผูเรียนรูสึกวาไดรับความรู มีทักษะ และมีเจตคติตอการเรียนรู ผูเรียนจะรูสึกวาตนเองเกิดความ
เจริญงอกงาม 2) มนุษยตองการที่จะไดรับประสบการณใหม (Need for New Experiences) เพราะ
มนุษยนั้นไมมีความพอดี ในขณะหนึ่งตองการในสิ่งที่คุนเคย แตในขณะเดียวกัน เมื่อมีสิ่งที่จําเจ
ความตองการที่จะไดรับประสบการณใหมๆ จึงเปนแรงจูงใจใหหามิตรใหม แสวงหาความรูใหม
3) ผูใหญตองการไดรับการยอมรับ (Need for Recognition) และเห็นคุณคาของตน ตองการการ
ชื่ นชม ได รับ ความเคารพจากผู อื่น และจากแรงผลักดัน ในด า นนี้ ผูใ หญ จ ะพยายามแสวงหา
ตําแหนงการงาน แสวงหาความรู ทักษะใหมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความตองการในการเรียนรูดาน
สุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัวสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปณิธาน วัฒน
พานิชกิจ (2548:บทคัดยอ) พบวา ผูสูงอายุมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตดาน สุขภาพ
อนามั ย มากที่ สุ ด และเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลการวิ จั ย ของ จิ ร นั น ท เพ็ ช รแก ว
(2544:บทคัดยอ) พบวา ประชาชนตองการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย
และดานสติปญญาในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนที่ศึกษาเปนวัยผูใหญและยางเขาสู
วัยสูงอายุ ซึ่งเปนวัยที่อวัยวะตางๆ ของรางกายเริ่มเสื่อมถอยลง ในขณะเดียวกันสภาวะปจจุบันมี
โรคภัยตางๆ เกิดขึ้นมาก ทําใหเกิดความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ ประกอบกับปจจุบันมีหนวยงาน
ตางๆ ไดรณรงคสงเสริมใหประชาชนสนใจเรื่องการสรางสุขภาพแทนการซอมสุขภาพ เกิดขึ้น
อยางแพรหลายผานสื่อตางๆ ทั้งรายการทางโทรทัศน วิทยุ สื่ออิเลคทรอนิคส และเอกสารสิ่งพิมพ
ซึ่งประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดสะดวก ตลอดจนมีกิจกรรม โครงการตางๆ ที่ทางรัฐบาลจัด
ขึ้นเพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งจากผลการ
ประเมินอําเภอแข็งแรงของจังหวัดพังงา ปงบประมาณ 2549 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
,2549:ออนไลน) พบวา อําเภอในจังหวัดพังงาที่ผานการประเมินมีถึง รอยละ 50 สาเหตุดังกลาว
อาจทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักในการแสวงหาความรู เรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ทั้งนี้ เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การปองกัน
ยาเสพติด อาจเปนเพราะปจจุบันปญหายาเสพติดในจังหวัดพังงากําลังเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
ในกลุมเยาวชน และหนวยงานตางๆ ไดมีการรณรงคใหปองกันปญหาดังกลาว จึงทําใหประชาชน
เกิดความตระหนักในการหาความรู และแนวทางปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน สวนแหลงการ
เรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ สถานีอนามัย/โรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากเปนแหลงเรียนรูที่ตั้ง
อยูในชุมชนประชาชนสามารถเขารับบริการไดสะดวกและมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของการ
ใหบริการความรูเรื่องสุขภาพ และวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การสาธิต การสัมมนา
และการรณรงคดวยสื่อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสาธิตเปนวิธีการที่สามารถเรียนรูไดงายจากการ
สังเกตวิธีการปฏิบัติจริง จึงทําใหประชาชนสามารถเขาใจไดงายและฝกปฏิบัติตามได สวนการ
สัมมนาเปนวิธีการที่ผูเขารวมเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกัน ไดรับประสบการณที่มีคุณคา และ
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การรณรงคดวยสื่อเปนวิธีการที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดไมจํากัดเวลาและสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได
ในขณะเดียวกันประชาชนมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดานการเปน
พลเมืองดีในลําดับรองลงมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันสังคมเกิดวิกฤตการณทางการเมือง ซึ่ง
สงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางกันในสังคม ทําใหประชาชนสวนใหญตองติดตามขาวคราว
ความเคลื่อนไหวตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งเปนเรื่องที่
ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ ประกอบกับสื่อทุกประเภท ไดนําเสนอขอมูลดังกลาวอยาง
ตอ เนื่อ ง ดัง ที่ ชู ศั กดิ์ ป ญ ญามู ล (2550:ออนไลน ) กลา วว า ป จ จุ บั น คนไทยให ค วามสนใจ
การเมืองมากขึ้น มีความเห็นที่หลากหลายและเปนความคิดเห็นเพื่อสวนรวมมากขึ้น อีกทั้งการ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความจําเปนตองใชความรูเรื่องกฎหมาย เชน การเสียภาษี
อากร การเลือกตั้ง การประกอบธุรกิจ กฎจราจร การติดตอราชการ เปนตน ประกอบกับวิถีชีวิต
ของคนในชนบทภาคใตจะมีสภากาแฟ หรือ ที่ชาวบานเรียกวารานน้ําชา ซึ่งสวนใหญมักจะมีผูนํา
ชุมชน นักการเมืองหรือแกนนําชาวบาน นําประเด็นทางการเมืองมาพูดคุย สอดแทรกในวงน้ําชา
ดวย ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองและรับรูเหตุการณตางๆ เพื่อปรับตัวใหเทา
ทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูตลอดชีวิตที่มุงเนนใหคน
เรี ยนรู เพื่อ ให เข า ใจผู อื่ น และตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ว า มนุ ษ ยต อ งพึ่ ง พาอาศั ย กัน ร ว มกั น
แก ป ญ หา และลดความขั ด แย ง ระหว า งกั น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ
,1997:121) ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของการเปนพลเมืองดี ทั้งนี้
เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การประหยัดพลังงาน อาจเนื่องมาจาก
ปจจุบันประเทศกําลังประสบปญหาหาราคาน้ําแพง ซึ่งมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจดานตางๆ
และยังทําใหสินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้น ตลอดจนการบริการตางๆ ตองเสียคาใชจายมากขึ้น
สงผลกระทบโดยตรงต อวิ ถีชีวิ ตของประชาชน ประกอบกั บรัฐบาลมีการรณรงค ให ประชาชน
รวมกันประหยัดพลังงานเพื่อชาติ อีกทั้งยังมีการนําเสนอประเด็นปญหาวิกฤตพลังงาน ผานสื่อ
ตา งๆ อย า งต อเนื่ อง ทํ า ให ประชาชนเกิดความตระหนัก และต องการเรี ยนรูวิธี การประหยัด
พลังงาน เพื่อบรรเทาปญ หาดังกลาว สวนแหลงการเรียนรูที่ ประชาชนต องการมาก คือ ครู /
นักวิชาการในชุมชน เพราะเปนผูที่มีความใกลชิดกับประชาชนและคลุกคลีอยูในชุมชน ทําให
ประชาชนไววางใจ ใหความเคารพนับถือ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ จึงตองการใหครู
หรือนักวิชาการในชุมชนเปนผูถายทอดความรู สวนวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ การ
เขารวมกิจกรรมทางศาสนา การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทัศนศึกษาดูงาน เพราะวิธีการ
เรียนรูรูปแบบดังกลาวเปนวิธีการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ประชาชนจะไดรับประสบการณตรง
และไดรับความรูในเชิงลึก ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ
ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2543:137) กลาววา การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญควรมุงเนนการ
เรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติ เพราะผูใหญมุงการเรียนรูที่เกิดประโยชนกับชีวิตจริง
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สวนความตองการในการเรียนรูดานการมีชีวิตสมบูรณ ประชาชนมีความตองการ
ในระดับปานกลางถึงมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันสังคมกําลังใหความสําคัญเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น เนื่องจากในภาพรวมของสังคมไทย เปนสังคมที่มีสถิติการกออาชญากรรมสูง
คนนิยมเสี่ยงโชค เลนการพนัน คนสวนใหญชอบเลือกวิธีการหาเงินที่งายที่สุด และยินดีที่จะทุจริต
คอรัปชั่นแทนการทํางานดวยความซื่อสัตย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,2550:17) ซึ่งเรียกวา
เปนภาวะวิกฤติทางจริยธรรม และจากผลการวิจัย ยังพบวา ประชาชนตองการเรียนรูเรื่องการ
ปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกตองมากที่สุด แสดงใหเห็นวาประชาชนใหความสนใจกับหลักธรรมคําสอน
ของศาสนามากขึ้ น และต อ งการแสวงหาความรู เ พื่ อ การมี ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ ซึ่ ง พระธรรมป ฎ ก
(ป.อ.ปยุ ต โต) (2539:10) กล า วว า การมีชี วิ ต ที่ส มบูร ณ มี อ งค ป ระกอบที่สํ า คั ญ คื อ การมี
การศึกษาที่ถูกตอง มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตวิญญาณ มีความพอใจในชีวิตและมีชีวิตสงบเยือก
เย็น ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตที่มุงเนนการพัฒนาบุคคลทุกชวงอายุ ทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต (สุมาลี สังขศรี,2544:200) ทั้งนี้ เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชนตองการ
มาก คือ ความรูเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกตอง อาจเปนเพราะพิธีกรรมของแตละศาสนาจะมี
วิธีการปฏิบัติไดหลายรูปแบบ และแตละศาสนาจะมีประเด็นความแตกตางในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ใหมตลอดเวลาเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนจึงเกิดความสับสนวารูปแบบวิธีการ
ใดคือ รู ปแบบที่ ถูกต องตามหลักการที่แ ทจ ริงของศาสนา ทํ า ใหตองการเรี ยนรูวิธี การปฏิบัติ
ศาสนกิจที่ถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ และลดความขัดแยง
ภายในศาสนาที่ตนเองนับถือ สวนแหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ โรงเรียนในชุมชน
ศาสนสถาน เพราะแหลงเรียนรูดังกลาวมีความใกลชิดกับชุมชนและมีการกระจายตัวอยูทั่วถึงใน
ทุกชุมชน ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก และยังมีบทบาทในการกระตุนใหประชาชนเกิด
กระบวนการเรียนรู (สีลาภรณ นาครทรรพ,2543:52) เปนศูนยกลางในการใหบริการความรูกับ
ประชาชน เพราะมีความพรอมทั้ง บุคลากร และสื่อการเรียนรูตางๆ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ไ ด อ ย า งเป น ระบบ เป น ทางการมากกว า แหล ง เรี ย นรู ป ระเภทอื่ น (อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม
,2547:23)
เปนที่นาสังเกตวาประชาชนมีความความตองการในการเรียนรูดานอาชีพ นอย
กวาดานอื่นๆ อาจเปนเพราะฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดพังงา อยูในระดับดี ซึ่ง
เห็นไดจากขอมูลโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาในป 2547 ปรากฏวา ประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอหัว (Per capita GPP) คนละ 85,946 บาท/ป (สํานักงานจังหวัดพังงา,2549:ออนไลน)
ซึ่งทําใหมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 7,162 บาท/คน/เดือน หางจากเสนความยาก ป 2547
ถึ ง 5,920 บาท (เส น ความยากจน ป 2547 เท า กั บ 1,242 บาท/คน/เดื อ น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2549:ออนไลน) จากสถิติดังกลาวชี้ใหเห็นวา
ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดพังงาโดยภาพรวมอยูในระดับดี ทําใหความตองการใน
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การเรียนรูดานอาชีพของประชาชนนอยกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรูที่ประชาชน
ตอ งการมาก คื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ อาจเป น เพราะป จ จุ บั น เศรษฐกิ จ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริเปนประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ และรัฐบาลพยายามรณรงค
ใหดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ที่มุงเนนในการพัฒนาสังคมไทยใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตระดับ “พออยูพอ
กิน” และกาวเขาสูระดับการพึ่งตนเองได (ไพพรรณ เกียรติโชติชัย,2541:38) ทําใหประชาชน
สนใจ และตองการเรียนรูในเรื่องนี้มาก สวนแหลงการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ ศาสน
สถาน เชน วัด มัสยิด ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนใชเปนสถานที่ในการประกอบกิจกรรมตางๆ
เปนประจํา และเปนศูนยกลางในการพบปะของประชาชน ซึ่งจะเห็นไดวาศาสนสถานหลายแหงใน
ปจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาก ทั้งอาคาร สถานที่ และอุปกรณตางๆ ที่สามารถจัดการเรียนรูได
สะดวก ตั้งอยูใจกลางชุมชน ประชาชนสามารถเขารับบริการความรูไดงาย ดังที่ อุทัย ดุลยเกษม
(2547:24) กลาววา องคกรทางศาสนาทุกศาสนามีสวนสําคัญในการเปนแหลงเรียนรูและแหลง
หลอหลอมคุณลักษณะสําคัญที่เกี่ยวกับคุณคา เชน ความกรุณา ความเมตตา การใหอภัย ความ
อดกลั้น เปนตน และวิธีการเรียนรูที่ประชาชนตองการมาก คือ เรียนรูโดยการปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง การทัศนศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาปญหาอาชีพ ทั้งนี้เพราะเปนวิธีการเรียนรูที่
ทําใหประชาชนเกิดทักษะในการทํางานไดเร็วขึ้น เรียนรูไดงาย ไดรับประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติ เห็นสภาพจริงในสิ่งที่ศึกษา ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสังเกต และการฝก
ปฏิบัติ
และในดานการศึกษาสายสามัญประชาชนมีความตองการในการเรียนรูต่ํากวา
ด า นอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการศึ ก ษาสายสามั ญ เป น การเรี ย นรู ขั้ น พื้ น ฐานที่ มุ ง เน น ให ค น
สามารถอานออก เขียนได คิดเลขเปน และมีความรูพื้นฐานสาขาวิชาตางๆ เพื่อสื่อสารกับบุคคล
อื่นและอยูในสังคมไดดี (สุนทร สุนันทชัย,2543:367) ในขณะเดียวกันประชาชนในชนบท
จังหวัดพังงา สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา และกวาครึ่งที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ทําใหมีความสามารถในการอานออก-เขียนได และแสวงหาความรูไดดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูตางๆ ประกอบกับสวนใหญมีอาชีพอิสระซึ่งไมตองใชคุณวุฒิทางดานการศึกษา
สายสามัญในการแสวงหาความกาวหนาในอาชีพ จึงมีความตองการในการศึกษาสายสามัญนอย
กวาดานอื่นๆ
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2 การเปรียบเทียบเจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตของ
ประชาชนกับตัวแปรตางๆ พบวา
2.1 ประชาชนที่มีรายได ต่าํ กวา 5,000 บาท และ 10,001 บาทขึ้นไป
มีเจตคติตอการศึกษาสูงกวาประชาชนที่มรี ายได 5,001-10,000 บาท ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สังคม
ในปจจุบันสะทอนใหเห็นวา การศึกษาเปนสวนสําคัญทีจ่ ะทําใหคนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น คนที่มี
รายไดต่ําจึงมีความตองการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สงผลใหมีทัศนคติที่ดตี อ
การศึกษา ในขณะเดียวกันผูที่มีรายไดสูงอาจมองความสําคัญของการศึกษาในมิติของการยกระดับ
สถานภาพทางสังคมใหสูงขึ้น จึงทําใหมีเจตคติตอการศึกษาสูง สวนผูทมี่ ีรายไดรายปานกลางอาจ
มีมุมมองเรื่องการศึกษาในลักษณะที่เรียนก็ดีไมเรียนก็ได ซึ่งเปนลักษณะของความพึงพอใจใน
สถานภาพของตนเองที่เปนอยูในปจจุบัน จึงมีเจตคติตอ การศึกษาต่าํ กวาสองกลุมแรก
2.2 ประชาชนที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท และ 10,001 บาทขึ้นไป
มีลักษณะการมุงอนาคตสูงกวาประชาชนที่มีรายได 5,001-10,000 บาท ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูที่
มีรายไดต่ํามีความคาดหวังและมีความมุงมั่นในการปรับปรุงชีวิตในอนาคตของตนเองใหดีขึ้น
กว า เดิ ม ในขณะเดี ย วกั น คนที่ มี ร ายได สู ง อาจมี ก ารวางแผนที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ก ารวาง
แผนการใชจาย รูจักอดออม และมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหมีชีวิตในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
และมีความมั่นคงมากขึ้น ดังที่ พนิดา สินสุวรรณ (2531:29) กลาวา ลักษณะการมุงอนาคตเปน
กระบวนการคิดของบุคคลที่คํานึงอยูเสมอวา การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นควรมีการดําเนินการตาม
แผน การศึกษาขอมูลและการคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง สวนผูที่มีรายไดปานกลาง
อาจมองวาตนเองพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ไมตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดและไมตองสรางฐานะจนมั่ง
คั่งร่ํารวย จึงทําใหมีลักษณะการมุงอนาคตต่ํากวาผูที่มีรายไดต่ําและรายไดสูง
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมวิทยา(เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และบทบาททางสังคม) ปจจัยดานจิตวิทยา(เจตคติตอ การศึกษา และลักษณะการมุง
อนาคต) และปจจัยดานเศรษฐกิจ(อาชีพ และรายได)กับความตองการในการเรียนรูตลอด
ชีวิตของประชาชน พบวา
3.1 เพศมีความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดาน
อาชีพ และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ จากผลการวิจัยยังพบวา ผูหญิงตองการเรียนรูดานอาชีพ
มากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2547:44) และสมคิด พรหม
เมศร (2544:บทคัดยอ) พบวา เพศหญิงมีความตองการการเรียนรูดานอาชีพมากกวาเพศชาย
และมีค วามต องการในการเรียนรูต ลอดชีวิ ตแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ปจ จุบั น มีก าร
รณรงคสงเสริมใหผูหญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ซึ่งจะพบวาในชุมชนชนบทหลายแหง ที่มกี าํ นัน
ผูใหญบาน อบต. และผูนําชุมชนเปนผูหญิง ประกอบกับปจจุบันมีการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
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ตา งๆในชุ ม ชนให กั บ กลุ ม สตรี ทํ า ใหส ตรีมี ค วามสนใจ และต อ งการหารายได เพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ครอบครัว จึงตระหนักในการเรียนรู เพื่อเพิ่มบทบาท และพัฒนาอาชีพมากยิ่งขึ้น
3.2 อายุมีความสัมพันธ กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดาน
การศึกษาสายสามัญ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว เชนเดียวกับงานวิจัย ของ
นิตยา สําเร็จผล (2547:20) พบวา คนสูงวัยมีแนวโนมจะเรียนชากวาเล็กนอยแตเรียนดวยความ
ตั้งใจมากกวาคนอายุนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด พรหมเมศร (2544:บทคัดยอ)
และ กฤติกา คูศิริรัตน (2545:บทคัดยอ) พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความตองการใน
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต แตกต า งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู ใ หญ แ ต ล ะช ว งอายุ มี พั ฒ นาการและการ
เปลี่ ย นแปลงทางด า น ร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม แตกต า งกั น ดั ง ที่ สุ วั ฒ น วั ฒ นวงศ
(2547:58-59) กลาววา คนในวัยกลางคน (Middle Adulthood) ซึ่งมีอายุระหวาง 25-30 ป มี
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและบทบาททางสังคม และ
นับวาเปนวัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ ทําใหบางคนมีความตองการที่จะ
ไดรับความรูและประสบการณใหมๆ เพื่ออาชีพและการเขาสังคม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม สวนบุคคลที่อยูในวัยผูใหญตอนปลาย (Late Adulthood) ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 40-60 ป เปนชวงที่ตอเนื่องจากผูใหญวัยกลางคน จึงคอนขางจะเปนบุคคลที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสมบูรณสุดขีด และเปนชวงที่บุตรหลานแยกออกไปมีครอบครัวบาง จึงเปน
ชวงเวลาแหงการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพครอบครัว สวนทางดานอาชีพการงานก็มักจะคิดถึงโอกาส
และความกาวหนาในอาชีพการงาน แตนับวามีโอกาสนอยมากและแทบไมมีโอกาสเลย จึงทําให
ความตองการในการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองตางจากผูใหญวัยกลางคน
3.3 ระดั บ การศึก ษามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตอ งการในการเรี ยนรู
ตลอดชีวิต ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว และดานการเปนพลเมืองดี
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2547: 44-45) และนิตยา สําเร็จผล (2547:
100) พบวา การไดรับการศึกษาในวัยตนมีความสัมพันธกับการเขารวมการศึกษาของผูใหญใน
ทางบวกและผูที่มีการศึกษาในวัยตนระดับนอยกวา (ผูที่มีสถานะทางสังคมต่ํากวา) จะมีการเขารวม
การเรี ย นรู ใ นระดั บ น อ ยกว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คนที่ อ ยู ใ นชนชั้ น กลางของสั ง คม ซึ่ ง ได รั บ
การศึ ก ษาวั ย ต น ในระดั บ สู ง กว า ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะคนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง มั ก มองเห็ น
ความสําคัญของอนาคตและการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น
ทั้งตําแหนงหนาที่การงาน บทบาททางสังคม ซึ่งในเรื่องนี้ สุวัฒน วัฒนวงศ (2547:69) กลาววา
ระดับการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญตอเจตคติและแรงจูงใจของผูใหญในการเรียนรูสิ่งใหมๆ
ผูใหญที่ประสบผลสํ าเร็จจากการเรียนในวัยเด็ก มี แนวโนมที่ดีตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ และมี
แรงจูงใจที่ดี ตางจากผูที่ลมเหลวในสมัยเปนเด็ก คนกลุมนี้พยายามหลีกเลี่ยงและหลบหนีโอกาสที่
จะเรียนรูเรื่องใหมๆ ถาถูกบังคับก็จะเกิดความวิตกกังวล
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3.4 เจตคติ ต อ การศึ ก ษา พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความ
ตอ งการในการเรี ยนรู ต ลอดชี วิต ด า นการศึ ก ษาสายสามัญ ด า นสุ ข ภาพอนามั ย ดา นการเป น
พลเมืองดีและดานการมีชีวิตที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Darkenwald and Hayes
(cited in Kamp, 1966: online) พบวา เจตคติตอการเรียนรูมีความพันธทางบวกสูงกับการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของ อัจฉรา วงศวัฒนามงคล (2535:บทคัดยอ)
พบวา ขาราชการที่มาศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิตมีเจตคติตอการศึกษาตอมากกวาผูที่ไมได
ศึกษาตอ ทั้ งนี้เนื่องจาก คนในวัยผูใ หญแตละคนผานประสบการณการเรียนรูตา งๆ ในอดีต
แตกตางกัน สงผลใหเกิดเจตคติที่ดีและไมดีในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2543:109-110) กลาววา เจตคติตอการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู โดยเจตคติของผูเรียนอาจจําแนกเปนกลุมได ดังนี้ 1) เจตคติตอเรื่องที่เรียน 2) เจตคติ
ตอผูสอน 3) เจตคติตอตนเอง เจตคติเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหผูใหญตัดสินใจเขารวมหรือไมเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น ประกอบกับปจจุบันการสงเสริมในเรื่องการศึกษาเปนที่แพรหลาย
ตามสื่อตางๆ และประเด็นทางการศึกษาเปนที่กลาวถึงกันมากในสังคม ทําใหผูที่ติดตามขอมูล
ความรูตางๆในดานนี้ เห็นคุณคาและความสําคัญ จึงเกิดทัศนคติที่ดีตอการศึกษา
3.5 ลักษณะการมุงอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับความตองการใน
การเรียนรูตลอดชีวิต ดานสุขภาพอนามัย ดานการเปนพลเมืองดี และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของสถาบัน NIAE: Nation Institute of Adult Education
(อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ,2543:44) พบวา นักศึกษามากกวารอยละ 40 บอกเหตุผลในการ
เขาเรียนเพราะตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจใหมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
คนในวัยผูใหญมีภาระหนาที่รับผิดชอบหลายประการ คนที่มีลักษณะการมุงอนาคตสูง จึงมักจะมี
ความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในการสรางอาชีพ สรางรายได และสรางรากฐานของ
ครอบครัวที่มั่นคง ซึ่งในเรื่องนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน(2544:110) กลาววา ประชาชนมีลักษณะ
การมุงอนาคตที่ดี เห็นความสําคัญของการสรางอนาคตและการควบคุมตนเอง ทําใหดํารงตนอยู
บนหลักศีลธรรมอันดี มีความคาดหวังและตองการพัฒนาตนเองใหมีความเจริญกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น จึงทําใหมีความตองการในการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตของตนเองมากขึ้น
3.6 อาชีพมีความสัมพันธ กับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตดาน
การศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ Roger
และ Lovell ที่วาปจจัยดานอาชีพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
ผู ใ หญ (สุ วั ฒ น วั ฒ นวงศ , 2543:68-69) และยั ง มี ก ารศึ ก ษาของกฤติ ก า คู ศิ ริ รั ต น
(2545:บทคัดยอ) พบวา กลุมอาชีพของสตรีที่ตางกันมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต
แตกต า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะพื้ น ที่ ใ นเขตชนบทจั ง หวั ด พั ง งา ประชาชนประกอบอาชี พ ที่
หลากหลาย ซึ่งในแตละสาขาอาชีพตองการความรู ทักษะ ที่แตกตางกัน บางอาชีพตองใชความรู
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เชิงวิชาการมาก เชน ขาราชการ พนักงานเอกชน บางอาชีพไมตองใชความรูเชิงวิชาการแตตองใช
แรงงาน เชน การทําประมง การเกษตร ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหประชาชนกลุมอาชีพตางๆ มี
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตที่แตกตางกัน
3.7 รายไดมี ความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูต ลอดชีวิต
ดานการศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว และดานการ
เปนพลเมืองดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปณิธาน วัฒนพานิชกิจ (2548:86) พบวา ความ
ตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับรายได ซึ่งเปนไปในลักษณะ
เดียวกับผลการวิจัยของ Kamp (1996: online) พบวา ผลบวกของรายไดในการดํารงชีวิต มีผลตอ
ความนาจะเปนในการเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีรายไดต่ําในชนบท
สวนใหญมักประกอบอาชีพ รับจาง มีรายไดเปนรายวัน ซึ่งหากหยุดงานวันใดก็จะขาดรายได ทํา
ใหผูที่มีรายไดต่ําตองทํางานหนัก จนไมมีเวลาวางสําหรับการเรียนรู และเห็นวาการเรียนรูเปน
เรื่องที่ตองเสียคาใชจาย เสียเวลา จึงคิดวาตนเองไมมีความสามารถ ทําใหความตองการในดานนี้
นอยกวาผูที่มีรายไดสูง
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
ประชาชนสวนใหญมีปญหาอุปสรรคเรื่องเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมการ
เรี ย นรู ขาดงบประมาณ และแหล ง การเรี ย นรู หน ว ยงาน องค ก รที่ ม าให ค วามรู มี น อ ย และ
ดําเนินการไมตอเนื่อง ไมมีการติดตามประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูจึงไม
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ประกอบกับประชาชนไมคอยใหความสําคัญในการหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประชาชนในชนบทสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประมง คาขาย รับจาง ในแตละวันจึงไมมีเวลาวางในการใหความสนใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตางๆ อีกทั้งบางพื้นที่อยูหางไกลแหลงการเรียนรูจึงไมมีความสะดวกในการ
เดินทาง ไมไดรับขาวสารการประชาสัมพันธหรือคําแนะนําในการจัดการเรียนรู และในบางพื้นที่
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปจัดการเรียนรูใหกับประชาชนยังไมทั่วถึง จึงทําใหประชาชนประสบ
ปญหาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี สังขศรี (2544: 16-22) พบวา สาเหตุที่
สตรีไมมีโอกาสสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมากที่สุด คือ ไมรูขาวสารวาการศึกษาแตละประเภท
จัดที่ไหน เมื่อไหร ยังมีผลการวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2532:85)
พบวา ปญหาอุปสรรคการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบในพื้นที่ชนบท คือ ไมมีเวลาวาง
ไมสนใจเขารวม ขาดการประชาสัมพันธ ขาดเจาหนาที่ การคมนาคมไมสะดวก ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ อังศุมาลิน สมรรคสวี (2545:บทคัดยอ) พบวา ปญหาการศึกษา
นอกระบบของสตรี คือ ไมมีเวลาวางเพียงพอและไมมีเงินเพียงพอในการศึกษาตอ
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใน
ชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทีส่ ําคัญ 2 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความตองการในการเรียนรู ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตใน
ครอบครัวสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการเปนพลเมืองดี ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ ดานอาชีพ และ
ดานการศึกษาสายสามัญตามลําดับ ดังนั้นจึงควรดําเนินการดังนี้
1) ควรมีการปรับนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูใหกับ
ประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา จากเดิมที่มุงเนนดานอาชีพเปนหลัก เปนการดําเนินการดาน
สุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว ดานการศึกษาสายสามัญและดานอื่นๆใหมากขึ้นและ
ดําเนินการควบคูไปกับดานอาชีพ
2) การจัดการเรียนรู ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว
หนวยงานดานสาธารณสุขควรมุงเนนการจัดบริการความรูเรื่องสุขภาพเขาสูชุมชน ในลักษณะ
หนวยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และควรจัดกิจรรมสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง โดยใชสถานที่ตาง
ภายในชุมชนและใชเครือขาย อสม. ในการประสานงาน เพื่อใหประชาชนเขารวมไดสะดวกขึ้น
3) การจัดการเรียนรูดานการศึกษาสายสามัญ ควรคํานึงถึงเวลาวางของ
ประชาชนเป น หลั ก ใช ส ถานศึ ก ษาหรื อ องค ก รในชุ ม ชนในการจั ด การเรี ย นรู และรั ฐ ควรจั ด
งบประมาณสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาหรือจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสําหรับการศึกษา
ผูใหญ
4) ด า นการเป น พลเมื อ งดี แ ละการมี ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ หน ว ยงานด า น
วัฒนธรรมอําเภอและจังหวัด ควรสงเสริมการเรียนรูในดานนี้ โดยการจัดตั้ง กลุม ชุมนุม ชมรมใน
ชุมชน เพื่อการเรียนรูเรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
และรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ
5) การจัดการเรียนรูดานอาชีพ รัฐควรโอนภารกิจการพัฒนาความรูดาน
อาชีพใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล เพราะมีความใกลชิด เขาใจความตองการของชุมชน
ควรมีการรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพ
6) การจัดรูปแบบการเรียนรู ควรมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และ
ประชาชนสามารถเรียนรูไดงาย เชน การสาธิต การฝกปฏิบัติจริง การเขารวมกิจกรรมตางๆ การ
ฝกอบรม การทัศนศึกษา เปนตน
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1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ด า นสั ง คมวิ ท ยา ด า นจิ ต วิ ท ยาและด า น
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นควรดําเนินการดังนี้
1) ในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล กลาวคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เจตคติตอการศึกษา ลักษณะการมุงอนาคต อาชีพและ
รายได ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละสถานภาพ
มากยิ่งขึ้น
2) ในการจั ด การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ควรจั ด แยกเป น กลุ ม ที่ มี ค วาม
คลายคลึงกัน เชน จัดตามกลุมอาชีพ จัดตามกลุมวัย จัดตามกลุมเพศ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
1.3 จากปญหาขอเสนอแนะในการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา ประชาชนสวนใหญมี
ปญหาอุปสรรคเรื่องเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ขาดงบประมาณ และแหลงการ
เรี ย นรู หน ว ยงาน องค ก รที่ ม าให ค วามรู มี น อ ย และดํ า เนิ น การไม ต อ เนื่ อ ง ไม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูจึงไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ประกอบกับประชาชนไมคอยใหความสําคัญในการหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองเทาที่ควร ดังนั้นจึง
ควรดําเนินการดังนี้
1) การจั ด แหล ง การเรี ย นรู ค วรเน น แหล ง เรี ย นรู ที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชน
ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก เชน โรงเรียนในชุมชน ศาสนสถาน ศูนยการเรียนชุมชน สถานี
อนามัย ครู/นักวิชาการในชุมชน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา เปนตน
2) การจัดการเรียนรูทุกประเภทควรศึกษาความตองการของประชาชน
และคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของชุมชน
3) หนวยงานที่สงเสริมการเรียนรู ดานสาธารณสุข ดานอาชีพ ดานการ
กีฬาและนันทนาการ ดานวัฒธรรม ดานการศึกษานอกระบบ ควรจัดโครงการในลักษณะบูรณา
การความรูสูชุมชน โดยจัดทําในลักษณะการประสานความรวมมือระหวางองคกร สรางเครือขาย
การเรี ย นรู ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ใช ชุ ม ชนเป น ฐานในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
4) หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก หน ว ยงานควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ
โครงการ/กิจกรรม ใหทั่วถึงและมุงเนนสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรม โดยใชสื่อตางๆ ที่มีอยูในชุมชน เชน ผูนําชุมชน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน
รถประชาสัมพันธ การติดปายประกาศ เปนตน

135

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในจังหวัดอื่นๆ หรือในภูมิภาคอื่นๆ
แตอาจมีการศึกษาความตองการเฉพาะกลุม
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนในชนบท
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานด า นการส ง เสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตในแตละดานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตในแงมุมอื่นๆ เชน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูตลอดชีวิต หลักคําสอนของศาสนาตางๆที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต การปฏิรูปการศึกษากับการเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน

