บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
ในการพัฒนาประเทศนั้นสิ่งสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาประชาชนใหเปนคนที่มี
คุณภาพ เพราะคนเปนทรัพยากรที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยเนนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดย
กํ า หนดให เ ป น แนวคิ ด หลั ก และเป น จุ ด เปลี่ ย นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(2545-2549) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญใน
การมุงพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จนนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยที่ มุงพัฒนา “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and Happiness
Society) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2549:ออนไลน)
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพตามเจตนารมณของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือ การ
พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรู
ของคนทุกกลุม ทุกวัยตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให
สอดคลองกับความตองการ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศ โดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค
ความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหม ตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2548:ออนไลน) ทั้งนี้เพื่อเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วในยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
นําไปใชในทางสรางสรรคและเกื้อกูลแกสังคม ระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนการพัฒนาในรูปแบบ
ดังกลาวจึงตองเปนระบบที่เปดกวาง ใหอิสระและทางเลือกสูงสุดทั้งในแงความหลากหลายของ
กระบวนการเรียนรู เนื้อหาความรูรวมทั้งการจัดการเรียนรูซึ่งจะพึ่งรัฐฝายเดียวไมได ตองอาศัย
ความเชื่อมโยงของ บาน สถาบันการศึกษา วิถีชุมชนและทุกสวนของสังคม อยางครบถวนมีดุลย
ภาพเปนองครวมไปพรอมๆกัน (มนัสวาสน โกวิทยา,2545:127)
การเรียนรูในดานตางๆ ของประชาชนเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนา
ชนบท อันเปนฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการศึกษาเรียนรู
1

2

ของประเทศไทยสําหรับประชาชนในชนบท ปจจุบันยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร(เสนห จามริก
,2537: 27) เนื่องจากชองวางการเรียนรูระหวางคนในเมืองกับชนบทยังอยูในระดับสูง เห็นไดจาก
ผลการพัฒนาดานสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ดานการพัฒนาทุนทางสังคม พบวา อัตราการเรียนรูในป 2545 ในเขตเมืองรอยละ 68.6 ในขณะ
ที่เขตชนบทรอยละ 50.8 และในชวง 5-6 ป ที่ผานมาในเขตชนบทมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
การเรียนรูคงที่ อยูในระหวางรอยละ 2.8-2.9 ซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วกวาในเขตเมืองที่มีอัตรารอยละ
2.8 ในชวงป 2539-2540 และเหลือเพียงรอยละ 1.6 ในชวงป 2544-2545 และตัวชี้วัดสําคัญ
อีกประการคือ กําลังแรงงานในภูมิภาคสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษา สัดสวนของ
กําลังแรงงานที่จบชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป ในเกือบทุกภูมิภาคต่ํากวารอยละ 40 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ,2548:ออนไลน) สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาการศึกษาของคนในชนบทต่ํา
กวาคนเมืองและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่คอนขางต่ําสงผลใหแรงงานมีคุณภาพต่ํา
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะขาดความรูความสามารถ จึงเกิดชองวางในการพัฒนา
เมืองและชนบทสงผลใหการพัฒนาในภาพรวมของประเทศขาดความสมดุล และปญหาสําคัญอีก
ประการ คือ การศึกษาที่ถูกจัดขึ้นสําหรับประชาชนถูกผูกขาดโดยการจัดการจากรัฐเปนสวนใหญ
วิถีการเรียนรูจึงกลายเปนสิ่งที่ไมสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิต วิธีคิด ระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น กลไกลการเรียนรูดวยตนเองของชุมชนผานสถาบัน แหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ อันจะนําไปสูการเรียนรูที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ไดถูกลดบทบาทลง
แลวแทนที่ดวยคานิยมสมัยใหม ระบบการศึกษาไมสามารถเตรียมคนไดอยางสมบูรณแบบสําหรับ
ชีวิตในอนาคต เนื่องจากถูกจํากัดการเรียนรูตามเปาหมายที่รัฐตองการ ทําใหมีคนจํานวนอีกไม
นอยไมไดรับโอกาสทางการศึกษา คนชนบทจึงละทิ้งถิ่นฐานเพื่อเขาเปนแรงงานในเมืองเปน
จํานวนมาก(วิชัย ตันศิริ, 2547:62 ; อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,2540:59-60)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมายเพื่อการปฏิรูป
การศึ ก ษาที่ มี การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธี ในการจั ดการเรียนรูอย างเป นองครวม โดยยึด
หลักการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางแหลงความรูเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่ผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูไดอยางเทาเทียมและทั่วถึง โดยกําหนดไวในมาตรา 8 และ มาตรา 15 วา หลักการจัดการ
ศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งเปนองคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ,2546: 5,8) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนกระบวนการทั่วไปของคนทุกคนที่จะ
เรียนรูจากสถานการณและเงื่อนไขรอบๆ ตัว ตลอดจนการแสวงหาทางออกของปญหาที่เผชิญอยู
ทั้ ง การทํ า งานและการดํ า รงชี วิ ต ที่ จ ะต อ งเรี ย นรู ไ ป แก ป ญ หาไป เป น การเรี ย นรู ที่ เ ป น อิ ส ระ
สามารถเรียนรูไดจากแหลงตางๆ โดยไมจํากัดเวลา สถานที่ และบุคคล สามารถเรียนรูไดตาม
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ความตองการกับสิ่งที่ตนเองสนใจและพอใจ กลาวไดวา การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรู
ทั้งหมดของชีวิตมนุษย จากเกิดจนตาย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย(สุนทร สุนันทชัย,2543: 10; สุมาลี สังขศรี, 2544:2-3)
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตองดําเนินการโดยการสนับสนุนใหทุกสวนของ
สังคมมีสวนรวมรับผิดชอบใหการบริหารจัดการจากสวนกลางไปสูชุมชน แกไขปญหาตางๆใหตรง
ตามความตองการของประชาชนและสังคม บนพื้นฐานของแนวคิดที่วา “คนจะเรียนรูไดดีเมื่อได
เรียนรูในสิ่งที่ตนเองตองการ” ดังนั้นการสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับความตองการของประชาชน
ในชนบทจึงตองมองในหลายมิติบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา “คนที่อยูในสถานที่ตางกันยอมมี
ความตองการแตกตางกัน” จึงตองมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการเรียนรูของตนเอง เพราะแตละบุคคลจะรูดีวาปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ตนเองนั้นเปนอยางไรและสามารถแกไขไปในทิศทางใด (ปรัชญา เวสารัชช และอภิชัย พันธเสน,
2540:12) ในขณะเดียวกันการดําเนินการของรัฐที่ผานมามุงเนนใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่
ถู ก สั่ ง การลงมาโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ประชาชน จากการศึ ก ษาของ ณรงค ฤ ทธิ์ มนตรี ภั ก ดี
(2544:บทคัดยอ) พบวา ขาราชการมีแนวคิดในการพัฒนาทองถิ่นมุงเนนใหเปนไปตามกรอบ
นโยบายที่รัฐสั่งการลงมา มากกวาที่จะมุงแกไขปญหาพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพัฒนาดาน
การพัฒนาคนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หากแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
เปนไปในลักษณะดังกลาว อาจทําใหการสงเสริมการเรียนรูของประชาชนไมสอดคลองกับความ
ตองการที่แทจริง เนื่องจากไมไดรับรูปญหาจากประชาชนโดยตรง ดังนั้นการสํารวจความตองการ
ของประชาชนจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
จังหวัดพังงาเปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาดานการศึกษาของประชาชน เชน
เดียวกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเห็นไดจากสถิติของประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีงานทํา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาที่สําเร็จของจังหวัดพังงา พบวา ประชากรสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับกอน
ประถมศึกษารอยละ 30 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษารอยละ 24.4 ระดับมัธยมศึกษารอยละ
12.5 ระดับอุดมศึกษารอยละ 12.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 11.1 ตามลําดับ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2549:ออนไลน) สถิติดังกลาว แสดงใหเห็นวา ประชากรสวนใหญของ
จังหวัดมีการศึกษาอยูในระดับต่ํา ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาการพัฒนาจังหวัดในดานตางๆตามมา
ทางจังหวัดพังงาจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ดานการพัฒนา
สังคมและทรัพยากรมนุษย โดยมุงพัฒนาองคความรูและพัฒนาบริการการศึกษาในระบบและ
นอกระบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละทองถิ่น พัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนให
มีคุณภาพและสังคมนาอยู (สํานักงานจังหวัด พังงา,2549:ออนไลน) ทั้งนี้เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับในวัยตน ใหไดมีโอกาสเรียนรู
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และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในการประกอบอาชี พ และการดํ า รงชี วิ ต ในด า นต า งๆ อย า ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความตองการในการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ทั้งนี้เพื่อใหไดองคความรูและ
ขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในชนบทมากยิ่งขึ้น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวติ ของประชาชนในชนบท
กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ผูวจิ ัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2 ความสัมพันธระหวางความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิตและ
การศึกษาตลอดชีวิต
1.3 ความเปนมาของการเรียนรูตลอดชีวิต
1.4 ความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต
1.5 เปาหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต
1.6 หลักการในการเรียนรูตลอดชีวิต
1.7 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
1.8 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการเรียนรูตลอดชีวิต
1.9 แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน
2. แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาผูใหญ
2.1 ความหมายของผูใหญ
2.2 ความหมายของการศึกษาผูใหญ
2.3 หลักการเรียนรูของผูใหญ
2.4 รูปแบบและวิธีการเรียนรูของผูใหญ
2.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูใหญ
2.6 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ
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3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีความตองการ
3.2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต
มีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษา
ตลอดชีวิตไว ดังนี้
Cropley (1978 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล,2547: 8-9) การเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) หมายถึง การเรียนรูที่เปนการตอบสนองความสํานึกของความตองการที่จะ
เรียนในสวนของผูเรียนรูเอง และเปนสํานึกและความพยายามของหนวยงานทางการศึกษาที่จะจัด
สถานการณเพื่อจะอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูนั้น การเรียนรูตลอดชีวิตจะไมรวมการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมไดในชีวิต
Peterson (1975 อางถึงใน สุมาลี สังขศรี,2544:20) กลาววา การเรียนรูตลอด
ชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตลอดชวงชีวิตของเขา อันเปนผลมาจาก
กระบวนการพัฒนาสติปญญา สังคมและบุคคล การเรียนรูตลอดชีวิตไมไ ดครอบคลุมเฉพาะ
การศึกษาของผูใหญแตเปนการศึกษาสําหรับทุกๆชวงชีวิตตั้งแตแรกเกิด การศึกษาระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาไปจนถึงผูสูงอายุ เกิดขึ้นตั้งแตเกิดจนตาย
รุ ง แกวแดง (2543:78-79) กล า ววา การเรี ยนรู ต ลอดชีวิต หมายถึ ง การ
เรียนรูที่รวมถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเรียน คือ ผูที่สามารถ
เรียนรูไดตั้งแตกอนเกิดจนตาย เรียนรูไดทั้งชีวิต ครอบคลุมถึงคนที่ศึกษาดวยตนเอง คนในวัย
ทํางาน ผูสูงอายุ ฯลฯ
UNESCO (1968 อางถึงใน สุมาลี สังขศรี,2544:17) ไดใหความหมายของ
การศึกษาตลอดชีวิตไววา การศึกษาตลอดชีวิตนั้นไดนํามาใชในเชิงของการใหการศึกษาตอเนื่อง
แกผูออกจากโรงเรี ยนแล ว หรืออาจจะเรียกวา ผูที่อยูใ นวัยผูใ หญ เป น เวลานาน แตป จ จุบั น นี้
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตนั้นครอบคลุมกวางกวา กลาวคือ จะครอบคลุมกระบวนการ
จัดการศึกษาในภาพรวมเปนการจัดการศึกษาที่จะสนองความตองการทางการศึกษาของแตละ
บุคคลและของกลุม จะครอบคลุมตั้งแตการศึกษาสําหรับเด็กไปจนถึงการศึกษาสําหรับผูใหญ
อยางเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวา เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:2)
สุมาลี สังขศรี (2544:2) กลาววา การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตายและเปนการศึกษาเพื่อมุง
พัฒนาบุคคลใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงในทุกชวงชีวิตของบุคคลและพัฒนาตอเนื่องให
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวัย ทั้ง
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาแบบไมเปนทางการ จาก
ทุกแหลงความรูในชุมชนและสังคม และเกิดขึ้นไดทุกที่ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ การศึกษา
ตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่สัมพันธกับชีวิตและผสมผสานกลมกลืนกับการดําเนินชีวิตของบุคคล
สุนทร สุนันทชัย (2543:10) กลาววา การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษา
ทั้งหมดของชีวิตมนุษย จากเกิดจนตาย มุงพัฒนามนุษยใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปจจุบัน และพัฒนาตอเนื่องใหเต็มศักยภาพของบุคคลแตละคน เปนการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และไมเปนทางการ
จากความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาตลอดชีวิตที่กลาวมา สรุป
ไดวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการใหบุคคลสามารถเรียนรูได
สู ง สุ ด จนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในตั ว บุ ค คลจากการประพฤติ ป ฏิ บั ติ จ นกลายเป น วั ฒ นธรรม
กลาวคือ การเรียนรูอยางตอเนื่องทุกชวงอายุ และทุกรูปแบบของการเรียนรู ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย โดยผูเรียนริเริ่มขึ้นอยางตั้งใจ และมีเปาหมายในการพัฒนาความรู
ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพ และพฤติกรรม ที่ครอบคลุมการเรียนเพื่อรู การเรียนเพื่อปฏิบัติ
การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน และการเรียนรูเพื่อชีวิต ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองและสังคม
สวน “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนเปาหมายและอุดมการณในการจัดโครงสรางและระบบการจัด
การศึกษาเพื่อทําให บุคคลสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ความหมายของ
การศึกษาตลอดชีวิตจึงใหความสําคัญที่การจัดระบบโครงสรางของการศึกษา
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1.2 ความสัมพันธระหวางความหมายของ “การเรียนรูตลอดชีวิต” และ “การศึกษา
ตลอดชีวิต”
จากความหมายของ “การเรียนรูตลอดชีวิต” และ “การศึกษาตลอดชีวิต” ที่
นักวิชาการหลายทานไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหมายของคําสองคํานี้ ไวดังนี้
Shuping (2002 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล,2547:8) กลาววา “การศึกษาตลอด
ชีวิต” และ “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปนคําสองคําที่มีความสัมพันธใกลชิดกันและเปนคุณลักษณะ
ที่มีปฏิสัมพันธกันแบบสองทาง การศึกษาตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานทางการศึกษาในการกําหนดนโยบาย วางแผนจัดโปรแกรมทางการศึกษาที่สมาชิกทุกคน
ในสังคมสามารถเขารวมได นั่นคือตองจัดโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
ใหกับพลเมืองทุกคนรวมทั้งการสรางสภาพการณที่เอื้อตอการที่ทําใหพลเมืองจะไดรับการศึกษา
ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตสงเสริมการทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และมีจุดมุงหมายใน
การทําใหการเรียนรูตลอดชีวิตเปนจริง การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการกระตุนใหพลเมืองแตละคน
มีความสามารถและมีนิสัยในการเรียนรูอยางตอเนื่อง และเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณคา
อยางกระตือรือรน ตลอดชวงชีวิตของเขา
วิชัย ตันศิริ (2539:9-13) และสุมาลี สังขศรี (2546:3) ไดสรุปความสัมพันธ
ระหวาง “การศึกษาตลอดชีวิต” กับ “การเรียนรูตลอดชีวิต” วา การเรียนรูตลอดชีวิตเปนเหมือน
เปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต นั่นคือการศึกษาตลอดชีวิตมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหมนุษยมี
ความสามารถในการที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต เรียนรูอยางเหมาะสม เพื่อจะไดพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง แตมีจุดเนนที่ตางกันคือ การนําคําทั้งสองไปใช ในการใชคําวาการศึกษาตลอดชีวิตจะ
เนนในแงการใหแนวทาง มองในแงผูจัดวาจะจัดเตรียมกระบวนการจัดประสบการณอยางไรจึงจะ
ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตลอดชีวิต สวนที่ใชคําวาการเรียนรูตลอดชีวิตเนนที่ตัว
ผูเรียนโดยละการจัดการศึกษาไว เนนเฉพาะในสวนผูเรียนวาเมื่อมีผูจัดการศึกษาใหแลวผูเรียนจะ
เรียนรูดวยตนเองอยางไรเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางไรในลักษณะใด
จากขอความดังกลาว สรุปไดวา การเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาตลอดชีวิต มี
จุดมุงหมายเดียวกันคือ ตองการใหบุคคลไดเรียนรูตลอดชีวิตของเขา เรียนรูอยางเหมาะสมเพื่อจะ
ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองเพียงแตอาจมีจุดเนนตางกัน กลาวคือ นักการศึกษาที่ใช คําวา
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) นั้น อาจจะมองในแงของการที่จะใชแนวทาง มองในแง
ผูจัดวาจะจัดเตรียมกระบวนการการจัดประสบการณอยางไรจึงจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
เหมาะสมตลอดชีวิตของเขา สวนนักการศึกษาที่ใชคําวา การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
อาจจะมุ ง เน น มาที่ ตั ว ผู เ รี ย นโดยละการศึ ก ษาไว ใ นฐานที่ เ ข า ใจ จะเน น ในส ว นของผู เ รี ย นว า
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หลังจากมีผูจัดการศึกษาแลวผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองอยางไร และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางไรหรือในลักษณะใดก็คือเปาหมายปลายทางเดียวกันนั่นเอง
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชคําวาการเรียนรูตลอดชีวิต และ การศึกษาตลอด
ชีวิต ในความหมายเดียวกันหรือใชแทนกัน ตามแนวคิดของ สุมาลี สังขศรี(2544:13-15) ที่ได
กลาวไววา การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิต คําสองคํานี้มีความหมายใกลเคียงกัน
มาก นักวิชาการหลายทานไดใหคําอธิบายไววาทั้งสองคํานี้ มักใชแทนกันหรือใชในความหมาย
เดียวกัน
1.3 ความเปนมาของการเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูตลอดชีวิตนั้นมีความสัมพันธกับชีวิตมนุษยมาเปนระยะเวลานานซึ่ง
เกิด ขึ้น ในทุกสังคม สมาชิกสังคมมีการเรียนรูรูป แบบการดํา เนิ นชีวิ ต ในลั กษณะตา งๆ มี ก าร
ถายทอดสืบตอกันมาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ จนนํามาสูแนวคิด
การเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนรูปธรรมโดยมีพัฒนาการโดยสรุปดังตอไปนี้(นิตยา สําเร็จผล,2547:1;
สุนทร สุนันทชัย,2543:5-7; สุมาลี สังขศรี,2544:3-13 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ,2543:77-80)
ป ค.ศ. 1960 ยูเนสโก (UNESCO) ไดจัดประชุมนานาชาติวาดวยการศึกษาผูใหญ
หรือ World Conference on Adult Education ที่กรุงมองทรีออล ประเทศแคนาดา มีการกลาวถึง
และใหความสําคัญแก “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนครั้งแรก ยูเนสโก ไดนําคําวา “การศึกษาตลอด
ชีวิต” มาใชเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินงานและจัดทําแผนงบประมาณระหวางป ค.ศ. 19631964 ในชวงตอมา ยูเนสโกไดใหความสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตมาโดย
ตลอด เชน ในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ 15 ประมาณชวงปลายป ค.ศ. 1960 ถึงตนป ค.ศ.
1970 ยูเนสโกไดเลือกให “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในบรรดา 12 เรื่องที่
จะตองนําไปสูการสรางองคความรูและแนวทางปฏิบัติในประเทศสมาชิกตอไป
ป ค.ศ. 1970 “การศึกษาตลอดชีวิต”ไดถูกเลือกใหเปนเรื่องหลักที่จะนําไปสูการ
สรางองคความรู มีการสนับสนุนสงเสริม ใหนักการศึกษาทําการคนควาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
ทิศทาง และแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตอยางกวางขวาง เชน ไดจัดพิมพหนังสือชื่อ
“An Introduction to Lifelong Education” ซึ่งเปนผลจากการศึกษาคนควาของนักการศึกษาและ
สมาชิกในคณะกรรมการของยูเนสโก การเผยแพรแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตไดนําเสนอใน
ป ค.ศ.1970 เชนเดียวกันและปดังกลาวเปนปการศึกษานานาชาติ
ป ค.ศ. 1972 “การศึกษาตลอดชีวิต” ไดถูกนํามาเปนแนวคิดหลักสําหรับการ
วางนโยบายทางการศึกษาของประเทศตางๆ Edgar Faure อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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ศึกษาธิการของฝรั่งเศส เปนประธานจัดทําเอกสาร ซึ่งเปนรายงานของคณะกรรมาธิการระหวาง
ชาติวาดวยการพัฒนาการศึกษา ไดใหแนวคิดสรุปไดวา “การศึกษาตลอดชีวิตเทานั้นที่จะทําใหคน
เปนคนที่สมบูรณ” การใหการศึกษาที่จะทําใหเปนคนที่สมบูรณได จะตองเปนการศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และไดมีขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ เสนอใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนแนวคิดหลักสําหรับ
การวางนโยบายทางการศึกษาของประเทศตางๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา
หลังจากนั้นมาประเทศตางๆ ทั่วโลกก็ไดนําแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
นี้ไปพิจารณากําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศของตนตอไป
สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตเชนเดียวกับนานา
ประเทศ แตการดําเนินการที่ผานมาจะเปนการจัดการศึกษาที่เนนการจัดโอกาสใหบุคคลไดเขารับ
การศึกษาเรียนรูในวัยผูใหญหรือการซอมเสริมในวัยตนที่ขาดหายไป โดยมีกรมการศึกษานอก
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการจัดหลักสูตรซึ่งมุงเนน
การศึกษาเพื่อการรูหนังสือและเพื่ออาชีพ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
บทบาทในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทยเปนรูปธรรม
มากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดแนวคิ ด ของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถือวาการศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบในการจัด
การศึกษาของประเทศ (สุมาลี สังขศรี,2544: 79-80; สุนทร สุนันทชัย,2543:8;อุดม เชยกีวงศ,
2544:148) ดังที่ไดระบุไวในมาตรา 8 วา 1) การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:5)
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
และฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดใหความสําคัญกับการเรียนรู ตลอดชีวิตเปนแนวคิดหลัก
อันหนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยกลาวถึงสังคมไทยที่พึงประสงค ขอหนึ่งวา “สังคมไทยตอง
เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปนทําเปน มีเหตุผล
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคน
ตอนหนึ่งวา “เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเปน ทําเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต
มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบชอบตอ
สวนรวม รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานใหเกิดความ
สมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2543:14)
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1.4 ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต
Smith (2002 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล, 2547:6) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลาววา การเรียนรูตลอดชีวิตในยุโรปเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิด
1) ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงและสามารถแขงขันในระดับโลกได อันเนื่องมาจาก
การเรียนรูตลอดชีวิตทําใหเกิดการจางงาน
2) ความเสมอภาค การเรียนรูตลอดชีวิตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมั่นใจไดวา
ปจเจกชนจะไดรับการตอบสนองความตองการทุกคน
3) การยึดเหนี่ยวกันในสังคม การเรียนรูตลอดชีวิตทําใหมั่นใจวาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลชุมชนและสังคม เปนแบบเปนมิตร สงบสุขและเปนสังคมที่เกิดการพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูของประชาชนใน
การพัฒนาศักยภาพของ บุคคล ครอบครัวชุมชนและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ (สุนทร สุนันทชัย,2543:13-26;สุมาลี สังขศรี,2544:29-40;
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544: 3-4 ; อุดม เชยกีวงศ,2544:125-126)
1) ความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและอาชีพการงาน
การศึกษาตลอดชีวิตมีความจําเปนมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่ อ ให ส ามารถประกอบอาชี พ ได โดยเฉพาะในสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็ว ดังเชน ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและอาชีพการงาน
ในเรื่องของเศรษฐกิจ พบวา หลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมตองการคนที่มี
ความรู มีทักษะเฉพาะดานมากขึ้นเพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ทันกับนวัตกรรมใหม ๆ มีการ
จางงานแบบไมเปนเวลามากขึ้นคือ จะจางเพียง 3-4 วันตอสัปดาหเทานั้น ทําใหเกิดคนวางงาน
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการแขงขันในตลาดแรงงานสูงมาก สตรีตองเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อ
แบงเบาดวยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ทําใหประเทศ
ตางๆ ตองหันมาปฏิรูปการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานทางดานวิชาการ
ตางๆและมีกิจนิสัยที่เหมาะสมเมื่อเขาสูระบบการจางงาน และบุคคลนั้นก็ตองไดรับการฝกฝนจาก
นายจางอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการศึกษาไมไดสิ้นสุดในระบบแตตองการจัดเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
2) การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น มีการแขงขัน เอารัดเอาเปรียบ มี
ความแตกตางในเรื่องของกลุมคน คนจน คนรวย ประเพณีดั้งเดิมของประเทศตางๆ หรือ
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อารยธรรมตางๆ ถูกครอบงําอยางรวดเร็วโดยวัฒนธรรมใหมๆ จึงจําเปนตองใหการศึกษากับ
ประชาชน เพื่อใหรูจักเลือกสรรสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเอง สังคมปจจุบันมีการมองแบบแยกสวน
ซึ่งเนนความชํานาญเฉพาะดานมากเกินไป ทําใหไมมองชีวิตอยางบูรณาการ บุคคลจึงจําเปนตอง
ไดรับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อรูจักโลกวาง และรองรับกับบทบาทชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการ
ปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต ให ดี ขึ้ น ตลอดเวลา ด า นวั ฒ นธรรมนั้ น บุ ค คลต อ งเรี ย นรู วิ ธี ก ารเลื อ กสรรและ
ผสมผสานสิ่งที่มีอยูกับสิ่งใหมที่กําลังเกิดขึ้น ใหกลมกลืนไปดวยดี
3) ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ความรูวิทยาการและเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่กาวหนาและรวดเร็ว สงผล
กระทบตอสภาพความเปนอยู การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตของบุคคลเปนอยางมาก มีการ
ผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีตางๆ มาใชในการประกอบอาชีพ การคมนาคมเจริญขึ้นการ
แพรกระจายของขอมูลขาวสารรวดเร็วขึ้น และทุกวันนี้มีการพัฒนาคิดคน วิจัยองคความรูใหม
ตลอดเวลาสงผลใหวิชาตางๆ ที่มีอยูเดิมลาสมัย ดวยบริบทดังกลาวบุคคลจึงตองมีการปรับตัวให
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดอยูดีในสังคมไรพรมแดน ตองเรียนรูใหไดเร็ว ให
ไดมาก ใชเวลาสั้น แลวปรับแนวคิดเชื่อมโยงกับแนวคิดตางๆ ใหเกิดประโยชนตอดารดําเนินชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตจึงเนนการจัดการเรียนรูใหบุคคลสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูตางๆดวยตนเอง
ตามความถนัดและความสะดวกของตนเองสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาผานสื่อตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบัน
4) ความเปลี่ยนแปลงดานการเมืองและการปกครอง
ปจจุบันประเทศตาง ๆ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น มีสวนในการปกครองประเทศและมีสิทธิในการไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกันประเทศตาง ๆ จึงตองปรับระบบการศึกษาของตนเองใหพรอมที่จะใหประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนทุกๆคนในสังคมจึงมี
ความจําเปนที่จะทําใหคนมีฐานะเทาเทียมกัน ที่จะแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารระหวางกัน
สังคมที่เรียกวาสังคมเสรีประชาธิปไตยนั้นตองเนนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับพลเมืองทุกคน จึง
สามารถดํารงอิสระและใชเสรีภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ความเปลี่ยนแปลงดานความเปนอยูและการดําเนินชีวิต
การดําเนินชีวิตจะพบวา มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
การดําเนินชีวิตถูกกําหนดดวยกรอบของเวลา ความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว บุคคลใน
ครอบครัวมีเวลาใหแกกันนอยลง มีความสัมพันธกันนอยลง ตัวอยางของประเทศไทยเห็นไดชัด
คือเมื่อกอนเราอยูแบบครอบครัวขยาย ปจจุบันกลายเปนครอบครัวเดี่ยว ความชวยเหลือ ความ
พึ่งพาอาศัย ความรวมมือตาง ๆ คอนขางจะนอยลง ทุกคนตองเผชิญสภาพตาง ๆ ดวยตัวเองชวย
ตัวเองมากขึ้น เพราะปจจุบันสังคมเนนการผลิตและการบริโภคมากเกินสมควร คานิยมของสังคม
จึงอยูที่การมีอะไรมากหรือนอยกวากันทางวัตถุ จึงทําใหเกิดการชิงดีชิงเดนกัน แทนที่จะทําให
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ตนเองเกิ ด ความรู ความจริ ง คุ ณ ค า ของชี วิ ต จึ ง มี ผู เ สนอแนะให ส ร า งสรรค สั ง คมโดยการใช
การศึกษาเปนเครื่องมือโดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) เปนสังคมที่สนใจ
ตอกิจกรรมของมนุษยและใชการศึกษาตลอดชีวิตเปนเครื่องมือในกรทําความเขาใจตัวมนุษยและ
สรางอารยธรรมที่ดีงามขึ้น การศึกษาตลอดชีวิตจึงมุงสรางคนใหม (New man) มีความอยากรู
อยากเห็นตลอดชีวิตมีทักษะที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มองเห็นความสําคัญของสิ่งตางๆดํารงชีวิต
อยางผาสุกอยูบนพื้นฐานของเหตุผล มีจิตที่เปนประชาธิปไตย
6) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
เมื่อกอนประชากรในวัยเด็กจะมีจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพีระมิด
ก็จะเปนสวนฐานกวาง แตปจจุบันไดเปลี่ยนไป ฐานแคบลง แตจะปองตรงกลาง คือ สวนใหญอยู
ในวัยแรงงาน แสดงวา จํานวนผูสูงอายุมากขึ้น เพราะคนอายุยืนยาวขึ้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โครงสรางเชนนี้ การศึกษาตองเปลี่ยนทิศทางไป แทนที่จะมุงใหการศึกษาแกเด็ก เราก็มุงให
การศึกษากับประชากรในวัยแรงงาน แลวก็มุงใหการศึกษาแกคนที่จะสูวัยเกษียณอายุ และ
การศึกษาสําหรับผูสูงอายุใหมากขึ้น
7) ขอจํากัดของการจัดการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน
ยังพบขอจํากัดในเรื่องการศึกษาอีกเปนจํานวนมาก แมในประเทศที่
พัฒนาแลว เชน ประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ยังพบวามี 1 ใน 3 ของคนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแลว ไมมีโอกาสไดเกี่ยวของกับการเรียนการศึกษาอีกเลย จะเห็นวา การศึกษา
ที่เปนอยูในปจจุบันยังไมเอื้อตอการศึกษาตลอดชีวิตเทาที่ควร โอกาสของการไดรับการศึกษาของ
บุคคลยังไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสหลักสูตรยังไมสัมพันธกับสภาพการ
ดําเนินชีวิตที่ตองเผชิญกับปญหาความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ในขณะเดียวกันระบบ
การศึกษาก็ไมสามารถเตรียมคนไดอยางสมบูรณแบบ เพื่อชีวิตในอนาคตและแนวโนมของคนใน
สมัยนี้จะกลับมาศึกษาเลาเรียนตอแมวาจะพนวัยเยาวชนแลวก็ตาม ประกอบกับปญหาสังคมมี
มากมายและมีปญหาใหมๆ อยูเสมอ มนุษยจําเปนตองเผชิญกับปญหาเหลานี้และหาทางแกไข
แนวโน ม เหล า นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ระบบการจั ด การศึ ก ษาแบบเดิ ม ไม ส ามารถจั ด การเรี ย นรู ใ ห
ตอบสนองความตองการดังกลาว
จากความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต สามารถสรุ ป ได ว า ความจํ า เป น ที่
หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดนําเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตมาเปนแนวคิด
หลักในการจัดการศึกษานั้น เกิดจากปจจัยดานตางๆ อาทิเชน ความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และอาชีพการงาน การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางดานความ
เปนอยูการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและขอจํากัดของการศึกษาที่เปนอยู
ในปจจุบัน สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออมซึ่งประชาชนตองมีการปรับ
บทบาทของตนเองใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อพรอมรับกับปญหาตางๆที่จะมา
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พรอมกับความเจริญและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชี วิ ต ของประชาชนจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการเตรี ย มประชาชนให มี ค วามพร อ มกั บ การ
เผชิญหนากับปญหาดังกลาว
1.5 เปาหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต
Kemp (1998: Online) กลาววา การเรียนรูตลอดชีวิต มีจุดมุงหมายที่ผลการ
เรียนรูที่เพิ่มพูนมีประโยชนแกประชากรทุกคน โดยการพยายามหาแนวทางที่เปนไปไดในการ
ตอบสนองความตองการทางการศึกษาและการฝกอบรมของแตละบุคคล ลูกจาง และของชุมชนที่
จะทําใหเกิดผลประโยชนที่สุด ซึ่งเปนหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน
Marra , et al. (1999 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล, 2547:17) ใหความสําคัญของ
เปาหมายของการเรียนรูตลอดชีวิตไปที่กระบวนการทําใหคนมีเครื่องมือในการเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง โดย กลาววา การเรียนรูตลอดชีวิตมีจุดมุงหมายหลัก คือ การทําใหคนมีเครื่องมือ ไดแก
ทักษะและสมรรถภาพที่ตองการเพื่อการศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง หลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
วิชัย ตันศิริ (2539: 12) และสุนทร สุนันทชัย (2543:33) กลาวถึงเปาหมาย
สูงสุดของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งคําวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมี
ความหมายแตกตางกันตามคานิยมของสังคม ขึ้นอยูกับระบบการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดี
ความคิดความเชื่อและประเพณีของสังคม สภาพเศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆอีกหลายประการถึงแม
จะมีความแตกตางกันเชนนั้นก็ตาม ซึ่งปจจุบันแมหลายประเทศจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยคุณภาพ
ชีวิตของประชากรดีขึ้นแตสิ่งที่ทุกประเทศตองการรวมกัน คือ ความสงบสุข การปองกันมลภาวะ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ฯลฯ ปญหาตางๆ เหลานี้ การศึกษา
ตลอดชีวิตจะตองเขามามีบทบาทชวยแกไข โดยใหการศึกษาแกประชาชนอยางตอเนื่อง กลาวคือ
“พัฒนามนุษยใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต” ใหเขาใจสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความรวมมือที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543:88) และสุมาลี สังขศรี
(2544:200) ไดสรุปเปาหมายของการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิตของไทยที่ไดจาก
การศึกษาประสบการณในการดําเนินงานดานการเรียนรูตลอดชีวิตของ 6 ประเทศไววา การศึกษา
ตลอดชีวิตของคนไทยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ใหการศึกษาผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกชวงอายุทั้งทางดาน
รางกาย อารมณสังคม สติปญญา ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
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ใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ใหมีความรูและทักษะใน
การคิด วิเคราะห การปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ การแกปญหาไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการแสวงหาและเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเลือกรับ
ความรู ขอมูลขาวสารและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ไดในทุกชวงวัย รวมทั้งอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติโดยรวม
สรุปไดวา เปาหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต คือ การพัฒนาบุคคลใหมีเครื่องมือ
ที่สําคัญในการดํารงชีวิตในโลกอยางมีความสุข สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได เพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรู ไดแกความรู ทักษะ และคุณสมบัติหรือสมรรถภาพในการเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชวงชีวิตเพื่อการพัฒนาตน และสังคมโดยรวมจากผลการเรียนรูที่เพิ่มพูนขึ้น
1.6 หลักการของการเรียนรูตลอดชีวิต
Medel-Anonueo; et al. (2001 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล, 2547:23) เสนอแนะ
แนวทางที่ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือนักการศึกษา จะตองดําเนินการตามแนวคิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต ดังนี้
1) การเรียนรูตลอดชีวิตตองเปนไปเพื่อปรับความแตกตางของปจเจกบุคคลใน
การเรียนรูใหเหมาะสม (Lifelong Learning as Optimizing Individual Differences)
2) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนการตอเนื่องของประสบการณการเรียนรู (Lifelong
Learning as a Continuity of Learning Experience)
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับหลักการเรียนรูตลอด
ชีวิตซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ (วิชัย ตันศิริ, 2539:13-14; สุนทร สุนันทชัย, 2543:28-35; สุมาลี
สังขศรี, 2544:44-54; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:9)
1) การศึกษาไมไดสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
หากแตเปนกระบวนการตลอดชีวิตของบุคคล บุคคลสามารถวางแผนเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและ
แหลงวิชาที่มีอยูในสังคมได
2) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนภาพรวมของการศึกษาทั้งหมดโดยประกอบดวย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาที่ไมเปนทางการ สวนเนื้อหาของการศึกษา
ตลอดชีวิตประกอดวยเนื้อหากวางๆ สองกลุม คือ การศึกษาสายสามัญและการศึกษาวิชาชีพ
3) บานมีบทบาทสําคัญอันดับแรกในการใหการเรียนรูตลอดชีวิต เปรียบเสมือน
โรงเรียนแหงแรก มีหนาที่อบรมและใหการศึกษาเบื้องตนแกเด็ก และเปนการวางรากฐานที่ดี
ใหแกเด็กในการศึกษาตลอดชีวิตและชุมชนเปนแหลงการศึกษาลําดับตอมา เด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ
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จากแหลงการเรียนรูหลากหลายประเภทในชุมชน เชน โรงเรียนสถานประกอบการ โรงพยาบาล
วัด เปนตน
4) การเรียนรูตลอดชีวิตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและผสมผสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน แนวตั้ง หมายถึง ชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย บุคคลควรไดรับการศึกษาในทุก
วัย ในทุกชวงชีวิตอยางเทาเทียมกันโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมและแนวนอน หมายถึง บุคคล
ควรไดรับการพัฒนาทุกดานในชวงชีวิตหนึ่ง ดังนั้น บุคคลควรไดรับการพัฒนาทุกประเภทและ
ตองมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน
5) การเรียนรูตลอดชีวิตมีลักษณะยืดหยุนและหลากหลายในดานเนื้อหา สื่อการ
เรียนรู วิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ใชในการเรียนและกฎระเบียบตางๆ เปนตน
6) เปาหมายสูงสุดของการเรียนรูตลอดชีวิต คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
จะตองมุงสรางโอกาส แรงจูงใจและความสามารถที่จะศึกษา โดยจะตองสรางความรู ความเขาใจที่
ถูกตองแกกลุมเปาหมาย ใหเห็นถึงความจําเปนของการศึกษาที่มีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7) การเรียนรูตลอดชีวิตควรจัดใหแพรหลายทั่วถึงเปนประชาธิปไตยไมเพียงแต
ใหโอกาสคนกลุมเดียวในสังคมสวนใหญ การจัดการศึกษาในปจจุบันแมเพียงขั้นพื้นฐานก็ยังไปไม
ทั่วถึง บางแหงแมจะจัดไดกวางขวางทั่วถึงแตคุณภาพยังไมเทาเทียมกัน
8) จัดการเรียนรูเรื่องสภาพจริงและปญหาที่จะเผชิญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเอง และแกไขปญหาดวยตนเองได โดยยึดหลักวา บุคคลทุกเพศ ทุกวัย มี
ความสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต จึงตองจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพของบุคคลใน
ขณะนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพไดอยางแทจริง
9) การศึกษามีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกชวงชีวิต ตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อให
บุคคลสามารถดําเนินชีวิตและปรับตัวใหเขากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตางๆ ในชวงวัยไดอยางเหมาะสม
10) การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองอาศัย
ความรวมมือของทุกฝายทั้งรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษา องคกรทองถิ่นและประชาชน
คณะกรรมาธิ ก ารนานาชาติ ว า ด ว ยการศึ ก ษา ในศตวรรษที่ 21 (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ,1997 : 121) เสนอวาการเรียนรูตลอดชีวิตนั้นอาศัยหลักการสําคัญ
4 ประการ ดวยกัน ซึ่งเรียกวา สี่เสาหลักทางการศึกษาคือ
1) การเรียนเพื่อรู โดยผสมสานความรูทั่วไปที่กวางขวางเพียงพอเขากับโอกาสที่
จะศึกษาบางวิชาอยางละเอียดลึกซึ้ง การเรียนเพื่อรูหมายรวมถึงการฝกฝนในวิธีการเรียนรูเพื่อจะ
ไดตักตวงประโยชนจากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต
2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง เปนการเรียนรูทั้งดวยความรูและการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะใหมีความสามารถทั้งทางทักษะอาชีพและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับชีวิต
จริง สามารถที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ ได การเรียนรูมิไดเกิดจากหองเรียนเทานั้นแตสามารถ
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เรีย นรู ไ ด จ ากประสบการณ ต า งๆ นอกหอ งเรียน ซึ่ ง เปน การเรี ยนรูจ ากการศึ ก ษานอกระบบ
3) การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน เปนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจผูอื่นและตระหนัก
ในความสําคัญวามนุษยตองพึ่งพาอาศัยกัน ดําเนินงานรวมกัน แกปญหารวมกันและรูจักลดความ
ขัดแยงระหวางกัน
4) การเรียนรูเพื่อชีวิต เปนการเรียนรูเพื่อบุคลิกภาพสามารถทํางานอยางมีอิสระ
มีความคิด รูจักรับผิดชอบ มีความสมบูรณทั้งกายและใจ
เพ็ญณี แนรอท (2544: 10) กลาววา หลักการการเรียนรูตลอดชีวิตในปจจุบัน
ตองมีองคประกอบของหลักความเชื่อ 3 ประการ คือ
1) เชื่อวาการเรียนรูตลอดชีวิตของสถาบันหรือองคกรตางๆ จะนําไปสูความ
รวมมือในการใหบริการการศึกษาแกประชาชน
2) ความเชื่อวาการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนจะทําใหสามารถปรับตัวเพื่อ
เรียนรูและศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
3) ความเชื่อเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตที่จัดในระบบใหกับเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2543: 8-18)ไดเสนอหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิตตามยุทธศาสตรของการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทย ดังนี้
จากหลักการที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติสรุปเปนแกนหลักเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตเปน 10 ประการ คือ
1) สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและมีวัฒนธรรมการ
เรียนรู
2) การเรียนรูตลอดชีวิตเกิดขึ้นและมีความตอเนื่องตลอดเวลาตลอดชวงอายุ
ของผูเรียน
3) คนไทยทุกคนมีสิทธิ์และความเสมอภาคในการเรียนรูตลอดชีวติ
4) ผูเรียนและการเรียนรูมีความสําคัญและสัมพันธกับวิถีชีวิตที่มีความสุข
5) ผูเรียนมีโอกาสและทางเลือกในการเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย มีคุณภาพและยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน
6) การเรียนรูเกิดขึ้นไดในทุกสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
7) ทุกแหงในสังคมคือแหลงการเรียนรูของคนทุกคน
8) ทุกฝายในสังคมตองรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูตลอดชีวิตแกปวงชน
9) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนการบูรณาการการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
10) คุณภาพของการเรียนรูขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ
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จากหลักการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตดังกลาว สามารถสรุปไดวา การเรียนรูตลอด
ชีวิตตองมุงเนนใหบุคคลทุกระดับสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย การศึกษาไมได
สิ้ น สุ ด เมื่ อ คนจบจากโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น การศึ ก ษา การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป น ภาพรวมของ
การศึกษาทั้ งหมดครอบคลุมทุกประเภท ทุกระดับ เนน ความเสมอภาคเท า เที ยมกัน มี ความ
ยืดหยุนหลากหลายรูปแบบ จัดการศึกษาที่เปนอิสระในการเลือกเรียนของผูเรียน มุงใหบุคคลได
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ดําเนินชีวิต การศึกษาเกิดขึ้นไดทุกสถานที่และเกิดขึ้นโดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายทุกแหลง
การเรียนรู รวมทั้งประชาชนในชุมชนทั้งนี้เพื่อใหบรรลุสูสี่เสาหลักสําหรับการเรียนตลอดชีวิต และ
จากแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการนําการเรียนรูตลอดชีวิตไปสูการปฏิบัติมีทั้ง
ที่เปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติในระดับบุคคล สถาบันหรือผูจัดโปรแกรมการศึกษา ผูจัด
แหลงการเรียนรู ไปจนถึงระดับในการจัดทํานโยบายของรัฐ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกใน
ชุ ม ชนในสั ง คมเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด ต ลอดชี วิ ต และทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมเป น
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต จนกลายเปนสังคมแหงการเรียนรูนั่นเอง
1.7 แนวปฏิบัติของการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
John Harwood ผูบริหารระดับสูงของสภาการเรียนรูและทักษะ (Learning and
Skill Council , LSC) เสนอ แนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ไว 4 ประการ
ดังนี้ (Frigo :2001 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล,2547:23) ประการแรก เริ่มดวยการคิดวา
กลุมเปาหมายคือใคร อยูที่ไหน ประการทีส่ อง รูปแบบของเงินทุน งบประมาณตองตอบสนองตอ
ความตองการของปจเจกบุคคล ประการทีส่ าม เปนการใหงบประมาณเพื่อสงเสริม กระตุน
การเขาถึง และจัดหาความสนับสนุน และประการสุดทาย ผูเรียนทุกคนตองเขาถึงขอมูล คําแนะนํา
และการใหคาํ ปรึกษาได
Liveright and Noreen Haygood (1969 อางถึงใน สุนทร สุนันทชัย, 2543:367)
ไดเสนอแนวปฏิบัติในการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนในการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบ
เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตออกเปน 5 หมวดใหญดังนี้
1) การศึกษาซอมเสริม (Remedial Education)
2) การใหความรูและทักษะดานอาชีพ (Vocational, Technical Professional
Competence)
3) การใหความรูและทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สวัสดิศึกษา การอยูการกิน
การใชชีวิตในครอบครัว (Health Welfare and Family Life)
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4) การศึกษาเพื่อเปนพลเมืองดี ความรูดานการเมือง ระบบกิจกรรมในสังคม
(Civil Political and Community Competence)
5) การศึกษาเพื่อเสริมเติมเต็มเพื่อการมีชีวิตที่สมบูรณ (Education for Self –
Fulfillment) เชน การศึกษาทางปรัชญา กิจกรรมดานศาสนา งานศิลปและดนตรี เปนตน
สวนทรรศนะของ Coles (1977 อางถึงใน สุนทร สุนันทชัย, 2543:367) ได
จําแนกแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมและเนื้อหาการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบเพื่อ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตออกเปน 3 หมวดใหญคือ
1) การศึกษาดานสามัญศึกษา (General Education) ไดแกความรูพื้นฐานที่
จําเปนที่สมาชิกในสังคมปจจุบันควรมี ไดแก ความสามารถในการอาน-เขียน การคิดเลขเปน และ
ความรูพื้นฐานในสาขาวิชาตางๆ ความรูเหลานี้มีความจําเปนตอการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และ
ชวยใหอยูในสังคมไดดี
2) การศึกษาดานอาชีพ (Vocational Education) ไดแก การฝกอบรมความรูและ
ทักษะในงานอาชีพแขนงตางๆเชน งานชางฝมือ งานชางเทคนิค รวมทั้งวิชาชีพในระดับตางๆ
3) การศึกษาเพื่อการเปนพลเมืองดี (Civil and Social Education) ไดแก กิจกรรม
การศึกษาที่ชวยใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ ถึงระบบของสังคมที่ตนอยู รวมทั้งเรื่องราวของ
สังคมภายนอก และความรูที่ชวยใหสามารถใชชีวิตไดอยางสมบูรณและมีความหมาย
นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวปฏิบัติของการจัดการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต ซึ่ ง สรุ ป ได ดั ง นี้ (ชั ย ยศ อิ่ ม สุ ว รรณ, 2547:35-36; สุ น ทร สุ นั น ท ชั ย , 2543: 36-44;
สุมาลี สังขศรี, 2544: 54-70; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:52-59;
อุดม เชยกีวงศ, 2544:128-131)
1) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาใหชัดเจนมีการศึกษา
วิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน ดําเนินการจัดการศึกษาทุกประเภทใหไดทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
2) จัดการเรียนรูใหมีความหลากหลายยืดหยุน เปดกวาง โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนออกได-เขาไดตามความจําเปนหลังการศึกษาภาคบังคับ เปดโอกาสใหเรียนเร็ว-ชา ตาม
กําลังความสามารถ เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดหลายๆ วิธี และผูจัดการศึกษาตลอดชีวิตควร
ประสานความรวมมือระหวางกัน โดยการจัดเครือขายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต มีการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสัมพันธซึ่งกันและกันใน
ลักษณะเครือขายและถานโอนผลการเรียนระหวางกัน
3) การจัดเนื้อหาหลักสูตรจะตองกวางผสมผสานทั้งวิชาสามัญและการงาน ทั้ง
การเรียนในระบบและนอกระบบ เกี่ยวของกับชีวิตจริง สอดคลองกับความตองการของประชาชน
และควรมีความหลากหลายใหผูเรียนเลือกไดตามความตองการและความสะดวก
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4) ใชสื่อและเทคโนโลยีชวยในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมตอเนื่องตลอดชีวิต
และมุงพัฒนาครูผูสอนใหรูบทบาทและมีทักษะในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและจัดแหลงเรียนรู
ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและใชศึกษาหาความรูอยางทั่วถึง
5) การวัดและประเมินผลควรใชวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ควร
ฝกใหผูเรียนสามารถประเมินดวยตนเองได
6) สรางแรงจูงในการเรียนรูใหแกกลุมเปาหมายใหเปนผูใฝรูและมุงสรางนิสัย
การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกระดับ
7) สงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โดยรวม
8) สงเสริมใหบุคคลแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา พรอมทั้งระดมทรัพยากรทองถิ่น รวมทั้งสื่อมวลชนมาใชประโยชน
ทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหไดมากที่สุด
9) ขยายขอบเขตของการศึกษาเพื่อใหบริการแกมวลชนไดทั่วถึงอยางแทจริง ทํา
ใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตามหลักการประชาธิปไตย ผสมสมผสานกิจกรรม
การศึกษาทุกรูปแบบเขากับการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกัน เพื่อชวยใหบุคคลและสังคมไดพัฒนา
อยางเต็มที่
10) จัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให
บุคคลรูหนังสือ มีความสามารถในการคิดคํานวณ รูจักการคิดวิเคราะหสังเคราะห มีความตองการ
เรียนรูดวยตนเอง มีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบตางๆ มีความรูที่จําเปน
สําหรับ การดํา รงชีวิ ต เชน สุ ขภาพอนามัย การติดต อกับหน วยงานต างๆที่จํ าเปน ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวเปนเบื้องตนสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงกําหนดรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน คือ การศึกษาพื้นฐาน การใหบริการขาวสารขอมูล การใหความรู
และทักษะที่จําเปนเพิ่มเติม
11) จั ด การเรี ย นรู โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งโดยสภาพพื้ น ฐานของสั ง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฐานะทางสังคม ตลอดจนความรูและประสบการณเดิมของแตละคน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
, 2545: 57) ไดกําหนดแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาใหสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได จึงตองสงเสริมใหมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเปนองคประกอบของการศึกษา
ตลอดชีวิต ที่ตองเนนทั้งความรูคุณธรรมและบูรณาการเนื้อหาตอไปนี้ ตามความเหมาะสม
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1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสังคมไทย การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การเลนกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา
4) ความรูและทักษะทางดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2543: 8-18)ไดเสนอแนวปฏิบัติการ
เรียนรูตลอดชีวิตตามยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทยที่ไดมีการระดมความคิด
กําหนดออกมา ดังนี้
1) การสรางความรูความเขาใจในสวนของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของประกอบดวย
การสรางนิสัยรักการเรียนรูและการเรียนรูดวยตนเอง การสรางเครือขายความสัมพันธและการมี
สวนรวมของทุกฝาย ใหความสําคัญและสรางความสัมพันธของบุคคลครอบครัว ชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศาสนสถานและสถานประกอบการ
2) การกระจายแหลงเรียนรู
3) การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย
4) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
5) การพัฒนาและประกันคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู
6) การจัดสรรเงินทุนและระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
จากแนวปฏิ บั ติใ นการจั ดการเรีย นรูต ลอดชีวิ ต ดั งกลา วสรุ ป ไดวา การเรียนรู
ตลอดชีวิตตองมุงจัดการเรียนรูใหคนเรียนรูอยูตลอดเวลาและเรียนรูจนกวาจะถึงชวงสุดทายของ
ชีวิต ระบบการเรียนรูในแตละชวงจึงตองจัดใหเหมาะสมและมีความชัดเจนในแงของการกําหนด
เปาหมาย ควรจัดการเรียนรูโดยใชประสบการณเดิมของผูเรียน จัดใหครอบคลุมทุกดานทั้งการ
เรียนรูพื้นฐานเพื่อดํารงชีวิตและการเรียนรูเพื่อประกอบอาชีพใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง ผาน
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ เรียนรูจากสภาพจริง มีการประชาสัมพันธและกระตุนใหบุคคลมีความ
ตองการการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง ผูที่เกี่ยวของจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการเพื่อนําไปสู
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นและตรงตามความตองการจนนําไปสูการแกไขปญหา
ตางๆ ในสังคมไดอยางแทจริงซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสูดของแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อประชาชน
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1.8 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กับการเรียนรูตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดถูกกําหนดขึ้นจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นับวาเปนกฎหมายทางการศึกษาที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมากที่สุดเทาที่เคยปรากฏมากอน โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ มีเจตนารมณและสาระที่ถือเปนมิติใหมในวงการศึกษาไทยหลายอยาง ประการสําคัญคือ
การเปดทางสําหรับรูปแบบการศึกษาใหม ตั้งแตโรงเรียนในบาน ศูนยการเรียนในวัด ในโรงเรียน
ในสถานประกอบการ ซึ่งเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่สอดคลองกับแนวคิดความเทาเทียมทั่วถึง
และการมีสวนรวมของทุกคนในสังคมรวมทั้งมีสาระที่สําคัญคือ การพัฒนาใหเกิดความ
หลากหลายของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองใหผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษาตลอดชีวิต
(อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล และคณะ,2548:18-19) โดยได กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายและหลั ก การจั ด
การศึกษาในมาตรา 8 ไววา การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,2546: 5)
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประมวลสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
มาตราตางๆที่ไดกําหนดหลักการและทิศทางของการศึกษาตลอดชีวิต โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:5-31)
1) บุคคลมีสทิ ธิและความเสมอภาคในการไดรบั การศึกษา (มาตรา 10)
2) การจัดการศึกษาจะตองเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับปวงชน (มาตรา 8)
3) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22)
4) การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยซึง่ ทั้ง 3 รูปแบบ คือ องคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต(มาตรา 15)
5) สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สถาน
ประกอบการ องคการปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นในการจัด
การศึกษา จัดใหมีการเรียนรูในชุมชน (มาตรา 12)
6) จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 6)
7) เนื้อหาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนการบูรณาการเนื้อหาความรูในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ
ของตนเองกับสังคมสิ่งแวดลอม ความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศ การเมือง
การปกครอง ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู
และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา รวมทั้งความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
(มาตรา 23)
8) กระบวนการเรียนรู เนนการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคลองกับความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ
การเรียนรูจากประสบการณจริง ใหคิดเปนทําเปน เรียนรูอยางตอเนื่อง ใหผูเรียนไดพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพของตนเองจัดใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน (มาตรา 24)
9) การสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ไดแก
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ ศูนยการกีฬาและนันทนาการ
แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น (มาตรา 25)
10) การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การระดมทุน
จากรัฐ เอกชน ชุมชน องคกรทองถิ่น สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และมีสวนรับภาระในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม (หมวด 8)
11) การสงเสริมใหมีการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ
ซึ่งก็คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางกวางขวาง รวมทั้งมีการจัดระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนตอการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางทั่วถึง การสนับสนุนการผลิต และพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ผูผลิต ผูใช และการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียน ในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต (หมวด 9)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พบวา พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวมี
เจตนารมณ ใหการเรียนรูตลอดชีวิตนั้นเกิดเปนรูปธรรมและอยูในระบบการศึกษาของประเทศ
ไทย ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกลาวไดระบุทั้งหลักการเรียนรูและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตไว
อยางชัดเจนเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และมีวิถีแหงการเรียนรูที่สัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตและใหความสําคัญกับการเรียนรูของคนทุกระดับอยางเทาเทียมกันและมีการสงเสริม
ใหเกิดความรวมมือของทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการสงเสริมการเรียนรู ซึ่ง
แนวทางดังกลาวสงผลใหประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบทไดมีโอกาส
เข า ถึ ง การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในด า นต า งๆได อ ย า งต อ เนื่ อ งและสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ใหดีขึ้น
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1.9 แหลงเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน
1.9.1 ความหมายของแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดเสนอความหมายของแหลงเรียนรูตลอดชีวิตวา
หมายถึง ที่รวมสภาพ สถานที่ ศูนยกลาง ประกอบดวย ขอมูลความรู กิจกรรมการเรียนรู หรือ
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถเรียนกันเปนกลุม หรือ
ดวยวิธีที่มีผูสอนหรือผูจัดขึ้น ไมมีกําหนดเวลาและตารางเรียน เปนการเรียนรูที่เปนศูนยกลางและ
กําหนดรูปแบบวิธีเรียนเอง ไมมีการวัดและประเมินผลทางการเรียน เปดโอกาสใหผูสนใจมีสวน
รวมในการจัดและใชบริการตามความสนใจอยางกวางขวางคุมคาและตอเนื่องตลอดชีวิต (จุรีพร
กาญจนการุณ,2547: 41-42)
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2544: 22) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูตลอดชีวิตวา
เปนแหลงที่บุคคลสามารถเรียนรูไดตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถ
โดยการเรียนรูอยางไมเปนทางการแหลงการเรียนรูเปนการเรียนตามอัธยาศัยซึ่งมีอยูทั่วไปใน
สังคม
สํานักงานเลขาธิการสภากรศึกษาแหงชาติ (2548: 20) ไดใหความหมายแหลง
เรียนรู หมายถึง แหลงที่รวมสาระความรูซึ่งอาจเปนสถานที่ ศูนยรวมขอมูล ขาวสาร หรือบุคคลที่
เอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ดังนั้นจึงสรุปไดวา แหลงเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยทั่วไป หมายถึง แหลง
สถานที่ ซึ่งเปนถิ่นที่อยู บริเวณ ศูนยรวม หรือ บอเกิดของความรูที่มีอยูในชุมชน อาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หรื อ มนุ ษ ย ส ร า งขึ้ น ก็ ไ ด เป น สถานที่ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง
ประกอบดวยลักษณะสําคัญ คือ มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู มีวัตถุประสงคทาง
การศึกษาเปนองคประกอบหลัก มีองคประกอบตางๆ เชน ขอมูล เนื้อหา กระบวนการตางๆ ที่
เอื้อประโยชนตอการเรียนรู
1.9.2 ประเภทและรูปแบบแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน
Richard (1980 อางถึงใน นฤมล ตันธสุรเศรษฐ, 2533:12) ไดใหแนวคิดใน
การจําแนกแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งเปน 2 กลุมใหญๆ
คือ
1) แหลงเรียนรูที่จัดขึ้นเพื่อการศึกษาและการเรียนรู (Deliberate Education and
Learning) ไดแก สถานศึกษา เชน โรงเรียนระดับตางๆ วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยฯลฯ
องคกรที่ไมใชสถานศึกษา เชน บริษัทเอกชน สหภาพแรงงาน โบสถ สวนสาธารณะ ฯลฯ และ
แหลงเฉพาะบุคคล เชน คนใกลชิด สถานที่ทองเที่ยว สื่อสิ่งพิมพฯลฯ
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2) แหลงวิทยาการซึ่งไมมุงการเรียนรู (Unintentional Learning) ไดแกบาน ที่
ทํางาน เพื่อน สื่อสารมวลชน และแหลงอื่นๆ เชน สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรมตางๆในชุมชน การ
นันทนาการและสถานที่เริงรมณตางๆ เปนตน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กลาวถึง แหลงการเรียนรูของชุมชนในลักษณะของ
การจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการวา เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณจากการทํางาน ครอบครัว สื่อ และแหลงความรูตางๆ ในชุมชนเรียนรูไดตลอดเวลา
โดยแบงแหลงที่จะใหประชาชนไดเรียนรูตามอัธยาศัยออกเปน 6 ประเภท คือ (อาชัญญา รัตนอุบล
และคณะ, 2548: 70-71)
1) หองสมุดตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดวิทยาลัย หองสมุดของ
หนวยงานเอกชน หองสมุดประชาชน หองสมุดวัด ฯลฯ
2) เครือขายการเรียนรูในชุมชน ไดแก ศูนยการเรียนชุมชน สถานีอนามัยตําบล
สํานักเกษตรตําบล สํานักวิชาตางๆ ที่อานหนังสือประจําหมูบาน แหลงความรูที่มีอยูตามธรรมชาติ
หรือตามวิถีชีวิตของชาวบาน ฯลฯ
3) สื่อสารมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วารสาร
นิตยสาร จุลสาร โปสเตอร ฯลฯ
4) ภูมิปญญาชาวบาน ไดแก ภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรม และความตองการการ
เรียนรูของชุมชน ฯลฯ
5) สื่อพื้นบาน ไดแก เพลง ลิเก หมอลํา หนังตะลุง มโนราห ลําตัด ฯลฯ
6) ครอบครัว ไดแก การอบรมสั่งสอน การใหความรูการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพจากพอแม ฯลฯ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ (2548: ก) ไดศึกษาแหลงเรียนรู
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรูของคนไทย โดยแบงแหลงการเรียนรูประเภท
ตางๆ ดังนี้
1) แหลงเรียนรูที่เปนสถานศึกษานํารองและบุคคลที่ไดรับการยกยองเปนผูมี
ผลงานดีเดนดานตางๆ
(1) ประเภทสถานศึกษา ไดแก โครงการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน โครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการวิจัยและพัฒนานโยบาย
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
และวิธีการในการสงเสริมผูนํา การใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(2) ประเภทบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยกย อ งเป น ผู มี ผ ลงานดี เ ด น ได แ ก
ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ครูแหงชาติ ครูตนแบบ ครูภูมิปญญาไทย
2) แหลงการเรียนรูตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ
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(1) แหล ง เรี ย นรู ต าม พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห ง ชาติ ได แ ก ห อ งสมุ ด
ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน หอศิ ล ป สวนสั ต ว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุ ท ยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ
(2) แหลงการเรียนรูอื่นๆ ไดแก โบราณสถาน ศาสนสถาน อนุสรณ
สถาน ศูนยวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัด คนดีศรีสังคม ศิลปนแหงชาติ ศิลปนดีเดน
ประจําจังหวัดและศิลปนผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม
สุมาลี สังขศรี (2545 อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ,2548:72-73)
แบงประเภทการเรียนรูในชุมชนออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) แหลงการเรียนรูในชุมชนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในบริเวณชุมชน เชน
ภูเขา ปาไม ฯลฯ
2) แหลงการเรียนรูชุมชนที่เกิดขึ้นตามวิถกี ารดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในชุมชน เชน อาชีพของคนในชุมชนตลาด ฯลฯ
3) แหลงการเรียนรู ชุมชนประเภทศาสนาประเพณี ไดแก ศาสนสถาน ประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ
4) แหลงการเรียนรูชุมชนประเภทภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ในแตละทองถิ่น อาจมีภูมิ
ปญญาหลายดาน เชน การเกษตร ชางฝมือ ดนตรีไทยเปนตน
5) แหลงการเรียนรูชุมชนประเภทหนวยงาน องคกรของรัฐและเอกชน เชน
หนวยงานที่มีเจาหนาที่ ไปปฏิบัติงานในชุมชนเกษตรตําบล ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียน
เจาหนาที่เหลานี้สามารถเปนแหลงความรูในดานตางๆตามที่หนวยงานจัดใหประชาชนในชุมชนได
6) แหลงการเรียนรูประเภทสื่อตางๆ ที่ประชาชนในชุมชนไดรับชมรับฟง เชน
หนังสือตางๆ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
7) แหลงการเรียนรูที่รัฐและชุมชนสรางขึ้นเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรูโดยตรง
ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษา หองสมุด ที่อานหนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียนรูชุมชน ฯลฯ
แหลงการเรียนรูประเภทนี้มุงใหการศึกษาแกประชาชนโดยตรง จึงมีการเตรียมการและการจัด
กิจกรรม เพื่อสงเสริมความรู
อุทัย ดุลยเกษม(2547: 21-24) ไดแบงประเภทแหลงเรียนรูที่จะเสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทยที่พึงประสงค 8 แหลงใหญๆ คือ
1) ระบบครอบครั ว ซึ่ ง หมายรวมถึ ง ระบบเครื อ ญาติ การเรี ย นรู จ ากระบบ
ครอบครัวจะเปนการเสริมสรางคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการ
2) ชุมชนแตละแหงมีลักษณะเหมือนกันบาง ตางกันบางสมาชิกในแตละชุมชนก็
จะเรียนรูในบางสิ่งบางอยางแตกตางกัน
3) กลุมเพื่อนรวมวัย โดยธรรมชาติของมนุษยการเรียนรูในแนวราบจะเรียนได
มากกวาและยั่งยืนกวาการเรียนรูแบบแนวตั้ง ดวยเหตุนี้วิถีการเรียนรูจากกลุมเพื่อนจึงเปนการ
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เรียนรูที่ชวยสรางคุณลักษณะสําคัญหลายประการ เชน ความกลาหาญ การทํางานเปนทีม การ
ปรับตัว เปนตน
4) องคกรทางศาสนา องคกรทางศาสนาทุกศาสนามีสวนอยางสําคัญในการเปน
แหลงเรียนรูและแหลงหลอหลอมคุณลักษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะสําคัญที่เกี่ยวกับ
คุณคา เชน ความเมตตา กรุณา การใหอภัย การมีความอดกลั้น เปนตน
5) แหลงอาชีพ แหลงอาชีพทั้งที่เปนแหลงอาชีพสมัยใหมและแหลงอาชีพแบบ
ดั้งเดิม ลวนชวยใหกระบวนการหลอหลอมบุคลิกภาพ เรียกวา Professional Socialization Process
เชน การทํางานรวมกันเปนทีม มีความมานะอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบ เปนตน
6) สื่อมวลชน สื่อในที่นี้หมายรวมถึง สื่อแบบดั้งเดิม เชน การแสดงพื้นบาน
ประเภทตางๆ และสื่อสมัยใหม เชน วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน สื่อมวลชน จะชวยหลอหลอม
คุณลักษณะที่สําคัญ เชน การใฝรู ความคิดสรางสรรค การมีความคิดเชิงสังเคราะห
7) องคกรความรูในสังคม ในทุกชุมชนไมวาจะเปนชุมชนชนบทหางไกลหรือ
ชุมชนเมืองจะมีกลไกลการเรียนรูทางสังคมทั่วไป เชน ตลาดประจําหมูบาน รายขายกาแฟ ราน
ขายขนมจีน รานตัดผม แหลงประกอบการนานาชนิด หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน ซึ่งทําหนาที่
หลอหลอมคุณลักษณะหลายประการ เชน ความเอื้ออาทร ความสามัคคี เปนตน
8) ระบบโรงเรียน ถือไดวาเปนองคกรสมัยใหมและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อย า งเป น ระบบ และเป น ทางการมากกว า แหล ง เรี ย นรู ป ระเภทอื่ น และมี ก ารหล อ หลอม
คุณลักษณะที่พึงประสงคไดหลายประการกวาแหลงเรียนรูประเภทอื่น
จากการแบ ง ประเภทและรู ป แบบแหล ง การเรี ย นรู ใ นชุ ม ชนนั้ น มี ก ารจํ า แนก
หลากหลายประเภท ซึ่งเราจะพบวาการแบงประเภทไมอาจแบงแยกกันเด็ดขาดชัดเจนทั้งนี้เพราะ
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนนั้นมีลักษณะผสมผสานสามารถจัดเขาไดหลายประเภทและมี
อยูมากมายรอบๆ ตัวเราซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรูไดทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจสรุปไดวาแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตในชุมชนนั้นสามารถจัดแบงเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 1) แหลงการเรียนรูประเภท
บุคคล 2) แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3) แหลงการเรียนรูประเภทสื่อ 4) แหลง
การเรียนรูประเภทวัตถุและอาคารสถานที่
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2. แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาผูใหญ
2.1 ความหมายของผูใหญ (Adult)
Verduin and Douglas (1984 อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน, 2543:23) อธิบายวา
ผูใหญ คือ บุคคลซึ่งผานขั้นตอนตางๆ จากวัยเด็กสูการเปนผูสูงอายุเปนบุคคลซึ่งมีแนวคิด มี
ประสบการณตางกัน และนําสิ่งที่ตนเองพบแสดงออกในรูปความสนใจ ความตองการ เปาหมาย
และคานิยมในชีวิตที่แตกตางกัน
Havighurst (1972 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547:33) กลาววา ผูใหญ คือ
บุคคลซึ่งผานขั้นตอนตางๆ ของชีวิต คือ เริ่มมีอาชีพ มีการเลือกคูครอง เริ่มตนมีครอบครัว มี
บทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ความแข็งแกรงดานสุขภาพอนามัยเริ่มเสื่อมถอย
Draves (1986 อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน, 2543:23) กลาววา ผูใหญคือ
บุคคลซึ่งมีความแตกตางในเรื่องของประสบการณ เจตคติ การรับรูและความคิด แตละบุคคลจะมี
การรวบรวมผสมผสานความคิด รับรูตามวิธีการของแตละคน
จากความหมายของผูใหญสรุปไดวา ผูใหญ คือ บุคคลที่ผานขั้นตอนตางๆของ
ชีวิต มีประสบการณ เจตคติ การรับรูที่แตกตางกัน และมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สมบูรณเต็มที่พรอมรับผิดชอบบทบาทตางๆ ของตนเองและสังคม
2.2 ความหมายของการศึกษาผูใหญ
UNESCO (1976 อางถึงใน สุนทร โครตบรรเทา,2530 :20) การศึกษาผูใหญ
หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนเนื้อหา ระดับและวิธีการ ไมวาจะ
เปนทางการหรือไมทางการ จะเปนการเพิ่มหรือทดแทน การศึกษาที่เริ่มตนในโรงเรียน วิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย การเปนชางฝกหัด ซึ่งบุคคลถือวาเปนผูใหญไดพัฒนาความสามารถเพิ่มพูน
ความรูปรับปรุงคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพหรือเปลี่ยนจุดหมายไปในทิศทางใหมและทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม ในดานทัศนะคติหรือพฤติกรรมในสองดาน คือ ดานการ
พัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมไดอยางสมดุลและ
มีอิสระ
Coombs (1972 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2546:9-10) ไดนิยามวา การศึกษา
ผูใ หญ หมายถึ ง กิ จ กรรมการศึก ษาที่ จัด ขึ้ น นอกระบบการศึ ก ษาในโรงเรีย นภาคปกติ ไม ว า
กิจกรรมนั้นจะจัดขึ้นตางหาก ถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกิจกรรมใหญอื่นๆ ที่ตอบสนอง
ความตองการและปญหาของบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน
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สุนทร สนันทชัย (2543: 313) การศึกษาผูใหญในความหมายกวาง หมายถึง
กิจกรรมการเรียนรูทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรือที่จัดใหมีขึ้นสําหรับประชาชนวัยผูใหญ
จากความหมายของการศึกษาผูใหญสรุปไดวา การศึกษาผูใหญ เปนกระบวนการ
จัดประสบการณที่ชวยใหผูใหญเกิดการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ ทุกรูปแบบ ทุกระดับการศึกษา
เพื่อใหการเรียนรูนั้นเกิดผลประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งดานในดานความรู
เจคติและพฤติกรรมตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในดานตางๆ อยางตอเนื่อง
2.3 หลักการเรียนรูของผูใหญ
Paul (1967 อางถึงใน สุนทร สุนันทชัย, 2543:321-322) ไดรวบรวมปรัชญา
และหลักการสําคัญของการศึกษาผูใหญไวในหนังสือชื่อปรัชญาการศึกษาผูใหญ (Philosophy of
Adult Education) เพื่อเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้
1. ผูใหญสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
2. การศึ ก ษาผู ใ หญค วรจั ด ขึ้น เพื่ อ ให บุ ค คลไดพัฒ นาอยา งเต็มที่ ตามระดั บ
ความสามารถของแตละคน
3. ประชาชนวัยผูใหญ ควรไดรับการชวยเหลือสงเสริมและเปดโอกาสใหมีสวน
ร ว มรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การต า งๆ ของสั ง คมในฐานะที่ เ ป น ผู ใ หญ อ ย า งเต็ ม ที่ ได แ ก กิ จ กรรม
การเมือง ดานอาชีพ วัฒนธรรม การพัฒนาจิตใจ และกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เปนตน
4. ประชาชนวัยผูใหญทุกคนควรมีโอกาสไดเรียนรูเพื่อจะไดเปนประชาชนที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคจรรโลงสังคม
5. ผูใหญทุกคนสามารถที่จะไดรับการสงเสริมใหใชสมองและสติปญญาถึงขั้น
สูงสุดได
6. ในสังคมประชาธิปไตยตองตระหนักถึงคุณคาและเนนย้ําการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนทุกคน
7. หลั ง จากที่ ผู ใ หญ อ อกจากโรงเรี ย นแล ว เขาสามารถเรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม นอก
โรงเรียนไดจากหลายๆ แหง เปนตนวา ที่บาน ที่วัด ในโรงงาน ในไรนาและสถานที่ตางๆ ของ
สังคม
8. ผูใหญที่เขารวมกิจกรรมทางการศึกษาควรไดรับการชวยเหลือใหสามารถ
กําหนดเปาหมาย วางแผนดําเนินการ และประเมินผลประสบการณการเรียนรูรวมกับเพื่อนๆที่
เรียนรวมกับผูสอนและผูบริหารดวย
9. ผูใหญมีความตองการที่จะอยูรวมกันในสังคม เพื่อที่ตัวเขาเองจะไดพัฒนา
และผูใหญตองการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในสิ่งแวดลอมของสังคมนั้นดวย
10. วิธีการคนหาความรูมีความสําคัญไมนอยกวาตัวเนื้อหาความรู
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สุวัฒน วัฒนวงศ (2547: 7-8) ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ 10
ประการ (Adult Learning: Ten principles)
1. ควรพิจารณาและใหความสําคัญกับแรงจูงใจในการเรียน(Motive to Learn)
นั่นคือบุคคลจะเรียนรูไดดีถาหากมีความตองการที่จะเรียนรูสิ่งนั้นๆ
2. สภาพแวดลอมในการเรียนรูตองมีความสะดวกสบาย เหมาะสม ตลอดจน
ไดรับความไววางใจและการใหเกียรติผูเรียน
3. ควรคํานึงถึงความตองการในการเรียนของแตละบุคคลและรูปแบบของการ
เรียนรู(Learning Styles)
4. ตองคํานึงถึงความรูเดิมและประสบการณ (Experience) อันมีคุณคา
5. ควรพิจารณาและใหความความสําคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู
(Learning Content and Activity)
6. ใหความสําคัญกับปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริง(Realistic Problems)
และการนําการเรียนรูไปใชในการแกปญหา
7. ตองเอาใจใสกับการมีสวนรวมทั้งทางดานสติปญญาและทางดานรางกายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
8. ควรใหมีเวลาอยางเพียงพอในการเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูขอมูลใหม การ
ฝกทักษะใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ
9. ใหโอกาสในการฝกปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือ การนําความรูไปประยุกตได
10. ใหผูเรียนแสดงศักยภาพหรือสรรถภาพในการเรียนรูจนกระทั่งเขาไดแลเห็น
ถึงความกาวหนาวาสามารถบรรลุเปาหมายได
2.4 รูปแบบและวิธีการเรียนรูของผูใหญ
Burman and Smit (1982 อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน,2543:83)
ไดกลาวถึงวิธกี ารเรียนรูของผูใหญไวดังนี้
1. การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) การเรียนรูแบบนี้
เกิดขึ้นโดยบังเอิญมิไดเกิดจากความตั้งใจ
2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) การเรียนรูดวยตนเอง เปน
การเรียนรูดวยความตั้งใจของผูเรียน ซึ่งมีความปรารถนาที่จะรูในเรื่องนั้น ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการ
เรียนดวยวิธีตางๆ หลังจากนั้นจะมีการประเมิน
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3. การเรียนรูแบบกลุม (Collaborative Learning) การเรียนรูแบบนี้เกิดจากการที่
ผูเรียนรวมกันเปน กลุ ม แลวเชิญผู ทรงคุณวุ ฒ มาบรรยายใหกับสมาชิก ทํา ใหสมาชิ กรูเรื่ องที่
วิทยากรพูด
4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา (Formal Learning) การเรียนรูจาก
สถาบันการศึกษาเปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล ผูเรียนตองปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทีก่ ําหนด เมื่อปฏิบัตติ ามเกณฑครบถวนตามเกณฑที่กําหนดจะไกรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร
Cross (1996 อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน,2543:83) ไดแบงการเรียนรู
ออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. การเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนตางๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวยงาน การเรียนรูใน
กลุมนี้อาจจัดขึ้นเพื่อใหไดหนวยกิต ประกาศนียบัตร หรืออาจไมใหหนวยกิต ผูจัดไดแกหนวยงาน
ในทองถิ่น วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมตางๆหลักสูตรที่จัดเพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถใหกับบุคคล
2. การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง ผู ใ หญ ซึ่ ง สมั ค รใจ มี ค วามพยายามที่ จ ะเรี ย นรู
คนเหลานี้มีแนวโนมจะเปนคนซึ่งเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner) ลักษณะของคนกลุมนี้เปน
คนซึ่งขวนขวายตลอดเวลา
3. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผูเรียนจะเขาเรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งมี
หลักสูตร วิธีการวัดผล มีขอกําหนดตางๆ ซึ่งผูเรียนตองปฏิบัติตาม
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2543:218-224)กลาววามีนักวิชาการหลายทาน
ได เ สนอเทคนิ ค วิ ธี ก าร ในการเสริ ม สร า งการเรี ย นรู ส ามารถแบ ง ได เ ป น 12 เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
1. เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูที่จําแนกตามกลุมเปาหมายระดับของงาน
แบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้
1.1 ระดับบุคคล มีเทคนิคและวิธีการดังนี้
- การสังเกต
- การบันทึกขอความ การถายภาพ การถายวีดิโอ
- การนําเสนอตอที่ประชุม
- การฝกตอบ-ถาม โดยใชเหตุผลมาวิเคราะหและสังเคราะห
- การคนหาคําตอบจากหนังสือและจากการพูดคุย
- การฝกเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ
1.2 ระดับกลุม มีเทคนิค วิธีการ ดังตอไปนี้
- การประชุม
- การอภิปรายกลุม
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- การสาธิต
- การจัดนิทรรศการ
- การศึกษาดูงาน
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3 ระดับชุมชน มีเทคนิคดังตอไปนี้
- การรณรงคดวยสื่อ
- การฝกงาน
- การจัดหองสมุดและศูนยขอมูล
- การฝกอบรม
- การศึกษาดูงาน
- การสัมมนา
- การสาธิต
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ
- การจัดเวทีเพื่อการรณรงค
1.4 ระดับเครือขาย มีเทคนิคดังตอไปนี้
- การศึกษาดูงาน
- การฝกอบรม
- การประชุมสัมมนา
- การประสานงานกับหนวยงานราชการ
1.5 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและผูใหญ
1) เทคนิคการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก ไดแก
- การละเลน
- การเลานิทาน
- การลองทํา
2) เทคนิคการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญไดแก
- การบอกเลา
- การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
- การสาธิต
- การจัดทัศนศึกษา
2. เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูจําแนกตามลักษณะการใหความรู
แบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การใหการศึกษาทางตรง ไดแก
1) การเยี่ยมบาน และไรนา
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2) การประชุม
3) การสาธิต
4) การจัดทัศนศึกษา
2.2 การใหการศึกษาทางออม
1) การจัดนิทรรศการ
2) การใหการศึกษาผานผูนํา
3) การใชโสตทัศนูปกรณ
4) การจัดหองสมุดชุมชน หรือศูนยขอมูลหมูบาน
3. เทคนิคการประชุมอยางมีสวนรวม เปนการใชเวทีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสบการณกับบุคคลอื่น โดยเรียนรูที่จะใชเหตุผลของการตัดสินใจรวมกัน
การประชุมอยางมีสวนรวม มีขั้นตอนดังนี้
3.1 การรวบรวมสถานการณ หรือสภาพปญหาของชุมชน โดยการใช
แผนภูมิความคิด (Mind Mapping)
3.2 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหาแนวทางแกไข โดยการ
แสดงความคิดเห็น ดวยการเขียนหรือการพูดคุย
3.3 การสรุปแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันใน
การพัฒนาชุมชน
4. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ดวยกระบวนการกลุมที่สามารถพัฒนาเปน 3 วิธี
หลัก เพื่อการเสริมสรางการเรียนรูใหแกชุมชน ไดแก
4.1 กระบวนการกลุม (Group Dynamics, Group Process) เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ตอง รวมกันคิด รวมกันทํา สรางสรรคความรูโดยกลุม
ทุ ก คนจะต อ งเรี ย นรู จ ากลุ ม ให ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง อาจจั ด กิ จ กรรมของ
กระบวนการกลุมเพื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวม อาทิ เกม บทบาท
สมมติ การอภิปรายกลุม เปนตน
4.2 การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning) มีการจัด
กลุมกันแลกเปลี่ยนความคิด เห็นและแบงปนทรัพยากรการเรียนรู
รวมทั้ ง เป น กํ า ลั ง ใจให แ ก กั น และต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น
ความสําเร็จของแตละบุคคลก็คือ ความสําเร็จของกลุม ความสําเร็จ
ของกลุมก็คือ ความสําเร็จของทุกคน กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมแรง
ร ว มใจได แ ก การเล า เรื่ อ งรอบวง (Round
Robin) มุ มสนทนา
(Corners) คูคิด (Thing –Pair Share) เปนตน
4.3 การเรียนรูแบบสรางสรรคความรู (Constructivist) เปนวิธีการ เรียนรู
ที่ตอง แสวงหาความรู และสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง ความ
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แข็งแกรง ความเจริญ งอกงามในความรูจะเกิด ขึ้ น เมื่อผู เรี ย นได มี
โอกาสเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ หรือไดพบสิ่ง
ใหมๆ แลวนําความรูมาเชื่อมโยงบริบทที่เกิดขึ้น
5. การเรี ย นรู จ ากภู มิ ป ญ ญาของชาวบ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ถื อ เป น ศิ ล ปะ
วิทยาการของชาวบานที่มีการถายทอดสืบตอกันมา วิธีการสืบทอดจะมีความหลากหลายตาม
เนื้อหาและกลุมเปาหมาย ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 วิธีการหลักๆ คือ
5.1 การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร ไดแกการบอกเลาตอๆ
กั น มามี 3 ลั กษณะ คือ การบอกเลา โดยตรง การบอกเลา โดย
ผานพิธีกรรม และการบันเทิง
5.2 การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร
5.3 การถายทอดแบบผานสื่อมวลชน
6. การสร างเวทีการเรียนรูของชุมชน จะอยูใ นรู ปของการสรางเครือขายการ
เรียนรู โดยการ
6.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชาวบานดวยกันเอง และ
ระหวางชาวบานกับนักวิชาการ
6.2 การเก็บรวบรวมขอมูล และการยกระดับขอมูล
6.3 การเชื่อมประสานผูนําในชุมชน
7. การเรียนรูชีวิตและจิตสํานึก เพื่อแกปญหาไดอยางถูกตองมีหลักอยู
3 ประการ คือ
7.1 ตองเรียนรูสภาพที่เปนจริงของตัวเอง
7.2 เนนวิธีการแกปญหาดวยทัศนคติที่วาทุกปญหามีทางแก
7.3 การมีความคิดวิพากษวิจารณเพื่อที่จะไดคิดเปน
8. การใชสื่อเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
โดยบทบาทของสื่อจะตองเปนฝายกระตุนจิตสํานึกใหประชาชนมีความคิด
และมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องตางๆ และสื่อจะตองปราศจากการครอบงําภายนอก สื่อ
นอกจากจะอยูในรูปของเทคโนยีที่ทันสมัยแลว ยังมีสื่อพื้นบานซึ่งจะเปนภาษาถิ่นและสามารถ
สื่อสารเขาใจไดงายในทองถิ่นนั้นๆ เชน เพลงพื้นบาน การละเลน กีฬา ประเพณี และพิธีกรรม
9. การฝกทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนฝกอาชีพ นอกจากจะสอนในเรื่องการพัฒนาอาชีพแลวยังเนนให
ผูเรียนไดพัฒนาความคิด โดยการคิดนั้นเปนไปในทางการแกปญหา ซึ่งทุกคนสามารถชวยกันคิด
ชวยกันแกปญหา โดยมีความรูสึกสนิทชิดเชื้อกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
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10. เทคนิค A-I-C
เป น เทคนิ ค ระดมความคิ ด ในการวางแผนพั ฒ นาหมู บ า น เทคนิ ค นี้ ใ ห
ความสําคัญกับการระดมความคิด และการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานของความเทา
เทียมกัน เปนกระบวนการที่นําเอาคนเปนศูนยกลาง เนื่องจากคนนั้นมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดใน
ชุมชน รวมกันวางแผนเปนแนวทางการพัฒนาหมูบานโดยพลังของประชาชน
11. เทคนิคการแกปญหาและพัฒนาตนเองดวย “ระบบคูสัญญา”
เป น เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการแก ป ญ หาและพั ฒ นาตนเองโดยใช วิ ธี ก ารให ผู
แกปญหาคิดเปน วางแผนในการแกปญหาอยางเปนระเบียบและชัดเจนขึ้น มีการดําเนินการ
ควบคุ ม การแก ป ญ หาของตนเองภายใต ก ารั บ รู ข องคู สั ญ ญา ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ รั บ รู แ ละส ง เสริ ม
พฤติกรรมการแกปญหาของผูปฏิบัติ ขั้นตอนหลักๆไดแก
11.1 การหาคูสัญญา
11.2 การตั้งปณิธานและขอคําแนะนําจากคูสัญญา
11.3 การวางแผนในการแกปญหา
11.4 ทําสัญญากับคูสัญญา
11.5 ลงมือปฏิบัติตามแผนและบันทึกผลสงคูสัญญา
11.6 ประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุงแผนการปฏิบัติ
12. กระบวนการกระจางคานิยม(Value Clarification)
จะช ว ยให บุ ค คลเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ที่ จ ะตั ด สิ น ใจตั้ ง เป า หมาย และ
วางแผนในชีวิต ตลอดจนพัฒนาความคิด เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความหมาย ทําใหมี
การสรางคานิยมของตนเอง ภายใตสถานการณที่กําหนดไว ตลอดจนสงเสริมที่จะนําคานิยมอื่นๆ
ของบุคคลมาเปนแหลงขอมูลดิบสําหรับตนเองและสิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการนี้ คือ
การเอื้ออํานวยที่จะสรางความสัมพันธระหวางความคิดกับการกระทําของเราเขาดวยกัน ซึ่งมี 4
ขั้นตอนหลักๆ คือ
12.1 ขั้นทําความเขาใจ
12.2 ขั้นแสดงความสัมพันธ
12.3 ขั้นกําหนดคุณคา
12.4 ขั้นแสดงออก
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2.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูใหญ
มีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการเรียนรูของผูใหญ ทั้งที่เปนตัวสนับสนุน
สงเสริมและเปนตัวยับยั้งหรือเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ซึ่งมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยตางๆ
สรุปไดดังนี้
Kamp (1996: Online) ; Pryor (1990: Online) ; สุวัฒน วัฒนวงศ (2547:4445); สมคิด อิสระวัฒน (2543:107-118) ไดสรุปปจจัยนําเขา(Antecedent) ของการเขารวมใน
การศึกษาผูใหญที่ไดจากผลการวิจัยตางๆ พบวา แบงเปนปจจัยทางดานสังคมวิทยา (Sociological
Factors) ซึ่งใหความสําคัญกับอิทธิพลของตัวแปรภูมิหลังทางสังคม เชน เพศ อายุ ภูมิหลังทางบาน
การไดรับการศึกษา บทบาททางสังคมและตําแหนงหนาที่ตางๆ ปจจัยทางจิตวิทยา เชน
คุณลักษณะบุคลิกภาพ ความสามารถ แรงจูงใจ เจตคติและลักษณะการมุงอนาคต และปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ เชน อาชีพ รายได คาใชจายการศึกษา เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจจัยดานสังคมวิทยา
ผลการศึกษาวิจัย พบวาปจจัยทางสังคมวิทยาที่มีผลตอการเขารวมการ
เรียนรูตอเนื่องของผูใหญ มีดังนี้
1.1 การไดรับการศึกษาในวัยตน (Youth Educational Attainment) เปน
ตัวแปรนําเขาที่พบวา สามารถทํานายการเขารวมอยางมีพลัง ความสัมพันธระหวางระดับการไดรับ
การศึกษาในวัยตน กับการเขารวมในการศึกษาผูใหญเปนไปในทางบวกคือ ผูที่มีการศึกษาในวัย
ตนระดับนอยกวา (ผูที่มีสถานะทางสังคมต่ํากวา) จะมีการเขารวมการเรียนรูในระดับนอยกวาเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คนที่ อ ยู ใ นชนชั้ น กลางของสั ง คมซึ่ ง ได รั บ การศึ ก ษาวั ย ต น ในระดั บ สู ง กว า
นอกจากนั้นการมีประสบการณที่ไมดีจากโรงเรียน ขาดแรงจูงใจ และมีผลการเรียนต่ําระหวางชวง
การเรียนในวัยตนจะนําไปสูการขาดแรงจูงใจในการเรียนรูในเวลาตอมาเมื่อเปนผูใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเรียนรูในวัยผูใหญจะมุงไปที่คนซึ่งมีแรงจูงใจสูงและมีความมั่นใจในตนเอง
1.2 ประสบการณ (Experience) ประสบการณ ก ารเข า ร ว มเรี ย นรู ใ น
การศึกษาผูใหญทําใหเกิดการเพิ่มโอกาสของการเขารวมเรียนรูในเวลาตอมา ผูเขารวมจํานวนมาก
มีประวัติของการเขารวมที่ยาวนาน กลาวไดวาประสบการณในการเขารวมการเรียนรูที่ผานมามีผล
ตอการตัดสินใจเขารวมในภายหลัง ถาผูเรียนมีประสบการณทางบวกจะใหผลในทางสงเสริมการ
เขา ร วม
แต ถ า ผูเ รี ยนรู สึก ว า การเรียนรูนั้น ไมท า ทายจะมีผ ลทํ า ให ค วามอยากเรีย นและ
ความสามารถในการเรียนลดลงหรือหายไปในที่สุด
1.3 บทบาททางสังคม การงาน และการใชเวลาวาง (Social Roles: Work
and Leisure) การวิจัยที่ตรวจสอบความสัมพันธระหวางการทํางานกับการศึกษา แสดงใหเห็นถึง
กลุมของปจจัยที่เปนตัวกําหนดโอกาสของการไดรับการศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรม ที่โดดเดน
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ที่สุดคือ บทบาทในการทํางาน ขนาดของหนวยงาน สายงาน การที่ตองใชเทคโนโลยี และการ
แขงขัน การมีบทบาทที่แนนอนจะทําใหมีโอกาสที่ดีกวาในการเขาถึงการศึกษา ความสนใจในการ
เขารวมการเรียนรูเพื่อผลในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความ
ทาทายในที่ทํางานจะนําไปสูการทํากิจกรรมในสาขาอื่นๆ สําหรับการใชเวลาวาง พบวาโดยทั่วไป
การเข า ร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ต า งๆ มี ส หสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ เวลาว า งและกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม
1.4 เพศ (Gender) ในปจจุบันไดมีการแกไขความเหลื่อมล้ําทางเพศจน
เกือบจะไมมีความแตกตางในการเขารวมการเรียนรูระหวางเพศหญิงกับเพศชายอีก แตอยางไรก็
ตาม ขอมูลจากการสํารวจในประเทศอังกฤษ ซึ่งดําเนินการโดย (NIAE: Nation Institute of Adult
Education) ปรากฏวานักศึกษาผูใหญที่เขามาเรียนเพราะตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547:44)
1.5 อายุ (Age) เดิมมีความเชื่อวาความสามารถในการเรียนรูถึงขีดสูงสุด
ในชวงวัยผูใหญตอนตน จากนั้นจะลดลงอยางรวดเร็ว ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความ
แตกตางภายในชวงอายุเดียวกันมีขนาดมากกวาความแตกตางระหวางชวงอายุ ความสามารถใน
การเรียนรูจะถูกกําหนดโดยระดับการศึกษาที่มีมากอนและสถานภาพในอาชีพมากกวา โดยอายุ
คนสูงวัยมีแนวโนมจะเรียนชากวาเล็กนอย แตจะเรียนดวยความตั้งใจมากกวาคนอายุนอย แตวัย
สูงอายุมักมีเงื่อนไขตางๆ ที่ทําใหไมชอบที่จะเขารวม เชน ระดับการศึกษาในวัยเริ่มตนต่ํา และการ
มีโอกาสในอาชีพเพียงเล็กนอย นอกจากนั้นความตองการในการที่จะศึกษาจะขึ้นอยูกับระดับชัน้ ใน
อาชีพที่แตกตางกัน จากผลการวิจัยของ นงลักษณ ชื่นจิต (2527:บทคัดยอ) พบวา เมื่อพิจารณา
ตามกลุมอายุพบวา นักศึกษาที่มีอายุ 25 ป และระหวาง 25-40 ป มีความสามารถในการจําสูง
กวากลุมอายุ 40 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Strong (1943 อางถึงใน สุวัฒน
วัฒนวงศ, 2547:177) ยังพบวา การเปลี่ยนแปลงความสนใจการเรียนรูของผูใหญนั้นมิไดเปนไป
ในอัตราที่เทาๆ กัน โดยเฉลี่ยแลวการเปลี่ยนแปลงครึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในชวงอายุ 25-35 ป สวน
อีกประมาณ 30% จะอยูในชวงอายุระหวาง 35-45 ป และอีกประมาณ 30% จะอยูในชวงอายุ
45-55 ป นอกจากนั้นยังพบวา ผูใหญที่มีอายุมากจะมีความรูสึกตอตานมากกวากลุมคนหนุมสาว
2. ปจจัยทางดานจิตวิทยา แบงไดดังตอไปนี้
2.1 คุ ณ ลั ก ษณะด า นบุ ค ลิ ก ภาพและความสามารถทางป ญ ญา
(Personality Traits and Cognitive Abilities) Kamp (1996: Online) เนนใหเห็นความสําคัญของ
การประเมินตนเอง และมโนทัศนที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน การรับรูในตน การพึ่งตนเองและความ
มั่นใจในตนเอง บุคคลที่มีการประเมินตนเองทางบวกจะประสบความสําเร็จในสถานการณที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ มากกวาผูที่มีการประเมินตนเองทางลบ ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางปญญามี
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อิทธิพลตอการเขารวมโดยมีผลทางบวกตอการสะสมประสบการณการเรียนรู และการไดรับความรู
ของตนเองโดยไมตองขึ้นอยูกับผูอื่น
2.2 แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to Lean) Kamp (1996 :Online)
สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลจากผูเรียนกวา 12,000 คน จากทั่วโลก จําแนกทิศทางของการ
เรียนรูเปน 6 แบบไดแก เรียนเพื่อการปฏิสัมพันธในสังคม (Social Contact) เรียนเพราะการ
กระตุนของสังคม (Social ٍStimulation) เรียนเพื่อความกาวหนาในอาชีพ (Professional
advancement) เรียนเพราะเปนบริการของชุมชน(Community Service) เรียนเพราะมีความคาดหวัง
จากภายนอก (External Expectation) เรียนเพราะผลประโยชนทางปญญา(Cognitive Interest) ซึ่งก็
คือมุงการเรียนรู แตแบบที่เห็นความแตกตางชัดเจนคือ เรียนเพื่อความกาวหนาในอาชีพ และ
เรียนเพราะผลประโยชนทางปญญา
2.3 เจตคติ (Attitude) Kamp (1966 : Online) ; Houle (1961:Online)
ชี้ใหเห็นความสําคัญของเจตคติที่มีตอการศึกษาผูใหญ โดยกลาววาผูใหญทุกคนมีแนวโนมที่
ตองการเรียนรูเปนพื้นฐานอยูแลว ซึ่งความเชื่อมั่นในความสําคัญและคุณคาของการศึกษานี้จะมี
อิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับการเขารวมการเรียนรู นอกจากนี้ Darkenwald &
Hayes ไดพัฒนามาตรวัด เจตคติของผูใหญที่มีตอการศึกษาตอเนื่อง (Adult Attitudes toward
Continuing Education Scale ;AACES) และพบความสัมพันธอยางสูงระหวางเจตคติทางบวกกับ
การเขารวม ผูหญิงและคนที่มีระดับการศึกษาในวัยตนสูงจะแสดงใหเห็นถึงเจตคติทางบวกตอ
การศึกษาผูใหญมากกวาผูชายและผูมีการศึกษานอย
2.4 ลักษณะการมุงอนาคต Roger (1979 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ,
2543:44) ไดกลาวเกี่ยวกับสาเหตุที่นักศึกษาผูใหญกับมาเรียน วา สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ
การมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะในดานที่เปนความรูทั่วไป หรืออาจเปนกิจกรรม
สรางสรรคอื่นๆ ขอมูลจากการสํารวจในประเทศอังกฤษ ซึ่งดําเนินการโดย (NIAE: Nation
Institute of Adult Education) ปรากฏวานักศึกษามากกวารอยละ 40 บอกเหตุผลในการเขามา
เรียนเพราะตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจใหมากขึ้นทั้งนี้พบดวยวาผูเรียนที่
เขามาดวยแรงจูงใจประเภทนี้จะเปนหญิงมากวาชาย และจากการศึกษาของ พรทิพย มาศวิวัฒน
(2542:บทคัดยอ) พบวา การมุงอนาคตของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับการมี
สวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)
3.1 อุปสรรคดานคาใชจาย (Costs as Barriers) จากการสอบถามจะพบ
ผูตอบมักระบุวา คาใชจายเปนอุปสรรคของการเขารวม ตัวแปรคาใชจายกับตัวแปรเรื่องเวลาเปน
ตัวแปรที่พบมากกวาตัวแปรอื่นๆในการสํารวจแบบรายงานตนเอง แตคนมักจะไมใหความเห็นตอ
คาใชจายที่เปนอยูและทางเลือกอื่น ในความเปนจริงความสามารถในการจายมักจะไมไดไปดวยกัน
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กับความเต็มใจที่จะจาย อยางไรก็ตามผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเขารวมกับการเพิ่ม
ราคาของหลักสูตรภาคค่ําของชาวดัชท โดย เดอ กรูท (Kamp ,1996: Online) พบวา การเพิ่มราคา
คาใชจายทําใหจํานวนการเขารวมลดลง คาใชจายในการศึกษาจึงมีผลกระทบตอการเขารวม
3.2 อาชีพและรายได การตัดสินใจในการเขารวมมักจะถูกแปล
ความหมายไปถึงการคิดพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนและกําไรของกิจกรรมนั้น Kamp (1996: Online)
พบวามีผลทางบวกของรายไดในการดํารงชีวิต ที่มีตอความนาจะเปนในการรับการฝกอบรมเพียง
เล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ สุวัฒน วัฒนวงศ (2543:68-69) ไดสรุปแนวคิดของ Roger และ
Lovell วาปจจัยดานอาชีพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูใหญ
ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจขอมูลของสถาบันการศึกษาผูใหญแหงชาติในประเทศอังกฤษ
(NIAE: Nation Institute of Adult Education) พบวาประมาณเกือบรอยละ 10 ของนักศึกษาให
ขอมูลวาเขามาเรียนดวยความมุงมั่นเกี่ยวกับความกาวหนาในอาชีพการงาน
จากการวิเคราะหแนวคิดและผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเขารวมการ
เรียนรูของผูใหญนั้น แบงเปน 2 องคประกอบ คือ
1.องคประกอบดานปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก ความเชื่อในสมรรถนะของตน
ความสามารถทางปญญา ชวงวัย ความคาดหวังและการเห็นคุณคาของการเรียนรู การมีความรู
พื้นฐานเดิมหรือประสบการณการเรียนรูที่ดี การมีความตั้งใจและความอยากที่จะเรียนรู เปนผูมี
แรงจูงใจภายในของตนเองที่จะเรียนรู มีเจตคติตอการเรียนรู มีการมุงอนาคต เปนตน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะเปนปจจัยภายในเบื้องตนที่จะทําใหผูเรียนกลายเปน ผูที่เรียนรูอยางตอเนื่องตอไปใน
อนาคต
2. องคประกอบดานปจจัยภายนอกตัวบุคคล ประกอบดวย สิ่งแวดลอมที่
สนับสนุนการเรียนรูของบุคคล ไดแก ครอบครัว สังคม การมีโอกาส มีแหลงการเรียนรูที่เขาถึงได
งาย และการมีทรัพยากรสวนบุคคลที่เอื้อตอการเรียนรูไดแก เงิน เวลา อาชีพ รายได เปนตน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนวัยผูใหญ 3 ประเภท คือ 1) ปจจัยดานสังคมวิทยา ไดแก เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และบทบาททางสั ง คม 2) ป จ จั ย ทางด า นจิ ต วิ ท ยา ได แ ก เจตคติ ต อ
การศึกษา และการมุงอนาคต 3) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ และรายได
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2.7 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ
2.7.1 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหมของโนวล
Knowles (1978 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547:248-249) ได
เสนอทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult Learning Theory) ทฤษฎีนี้ ไดสรุป
ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ คือ
1) ความตองการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใหญจะถูกชัก
จูงใหเกิดการเรียนรูไดดีถาหากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมาเขา
จะเกิดความพึงพอใจเพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มตนในสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม
2) สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situation) การเรียนรูของ
ผูใหญจะไดผลดีถายึดผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน (Life Center) ในการจัดการ
เรียนรูควรเนนประสบการณชีวิตมากกวาเนื้อหาวิชา
3) การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience) ประสบการณ
ของผู ใ หญ นั บ เป น แหล ง เรี ย นรู ที่ มี ค า มากที่ สุ ด ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห ป ระสบการณ จึ ง เป น วิ ธี ที่
กอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูของผูใหญไดอยางดี
4) ความตองการเปนผูนําของตนเอง (Self-Directing) ความตองการที่
อยูในสวนลึกของผูใหญคือ การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได กิจกรรมการเรียนรู
จึงควรเปนรูปแบบของกระบวนการสืบคนและหาคําตอบรวมกันในแตละบุคคล ผูใหญเมื่อมีอายุ
เพิ่มขึ้นก็ยอมมีความแตกตางกันมากยิ่งขึ้นเชนกัน
5) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตาง
ระหวางบุคคลจะเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมในดานนี้อยาง
พอดี เชน รูปแบบการเรียนการสอน เวลาที่ทํ าการสอน สถานที่สอน และประการสํา คัญ คือ
ความสามารถในการเรียนรูในแตละขั้นของผูใหญ ยอมเปนไปตามความสามารถของผูใหญแตละ
คน (Pace of Leaning)
2.7.2 ทฤษฎีของแฟร
Faire (1972 อางถึงใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย,2541:31) ไดเสนอ
ทฤษฎีที่กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความจริงวา ตัวผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเองโดยการคนควา
ศึกษาหาความรูอยางกระตือรือรน (Active Participant) ไมใชเปนนิ่งเฉยเพื่อรับฟงอยางเดียว
(Passive Participant) และการศึกษามิใชกระบวนการที่เปนกลาง (Neutral Process) แตการศึกษา
เปนการพยายามแสวงหาที่จะนําไปสูเสรีภาพ (Freedom) นอกจากนี้เปาโลแฟร ยังไดเสนอแนวคิด
“การปลุ กจิ ต สํา นึ ก” และ “การศึ กษาสภาพปญหา” ซึ่ งทําใหค นคิด เปน และสามารถยอมรับ
สภาพการณอันนําไปสูการปรับตัวไดอยางสอดคลองในสังคม
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2.7.3 ทฤษฎีของอิลลิช
Illich (1983 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ,2547:234) ไดชี้ใหเห็นวา
การศึกษาที่แทจริงเปนสิ่งที่บุคคลสามารถแสวงหาไดจากขอเท็จจริงในสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู
โดยเฉพาะจากอาชีพและการงานที่ปฏิบัติซึ่งนับวาเปนการเรียนรูที่มีคายิ่ง อีวานอิลลิช สนันสนุน
“สังคมที่ปราศจากโรงเรียน” (Deschooling Society) โดยเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการสราง
“เครือขายการเรียนรู” (Learning Network) ในสังคมใหเปนแหลงความรูใหแกสังคมและชุมชน
และการเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดเครือขายการเรียนรูสามารถ
ดําเนินการได 4 วิธี คือ
1) การจัดบริการเอกสารอางอิงเพื่อความมุงหมายเฉพาะอยาง
2) การแลกเปลี่ยนความชํานาญและทักษะ
3) การเรียนรูจากเพื่อน
4) การบริการเอกสารอางอิงเพื่อการศึกษาในวงกวาง
จากทฤษฎีการเรียนรูตามกลุมตางๆที่กลาวมา สรุปไดวา การเรียนรูของคนในวัย
ผูใหญนั้นมีความสลับซับซอนมากกวาการเรียนรูของคนในวัยอื่นๆ จากปจจัยดานความตองการ
ความสนใน ด า นประสบการณ และสถานการณ ต า งๆตลอดจนความต อ งการเป น ผู นํ า และ
จุดมุงหมายของการเรียนรูตลอดจนวิธีการเรียนรูก็มีความแตกตางกัน ดังนั้นการสงเสริมการ
เรียนรูและการสํารวจความตองการการเรียนรูของผูใหญจึงตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญหลายประการ
ทั้งทางดาน ตัวบุคคล สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ ประสบการณการเรียนรู ชวงวัยตางๆ ตลอดจน
จุดมุงหมายและความตองการตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหการสงเสริมการเรียนรูนั้น
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในวัยดังกลาวไดมากที่สุด

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฏีความตองการ
3.1.1 ความหมายของความตองการ
Monette (1997 อางถึงใน อุนตา นพคุณ 2546:91) ไดใหความหมายของความ
ตองการใกลเคียงกับ Legans และ Tyler คือ ความตองการเปนสภาวะความไมพอเพียงในตัว
บุคคลและกลายเปนแรงผลักดันทําใหบุคคลมีพฤติกรรมความตองการสนองตอบสภาวะที่ไม
เพียงพอนั้นๆ ความตองการดังกลาวสังเกตไมได และอาจเรียกวาเปนสภาพทางชีวจิตวิทยา
(Biopsychological)
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ปราณี รามสูตร (2542:122) กลาววา ความตองการ คือ การที่บุคคลขาดความ
สมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหแสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อใหกลับเขาสูสมดุล
สุรางค จันทรเอม (2533: 110) กลาววา ความตองการคือ ความรูสกึ อยากได
ซึ่งทําใหเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจและกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ที่พยายามใหบรรลุถึงความมุง
หมายของความตองการ
ความหมายของความต อ งการจึ ง สรุ ป ได ว า ความต อ งการ หมายถึ ง ความ
ปรารถนาในสิ่ ง ที่ บุ ค คลยั ง ไม ไ ด รั บ การตอบสนอง ซึ่ ง แต ล ะคนจะมี ค วามต อ งการในระดั บ ที่
แตกตางกัน การขาดบางสิ่งในชีวิตเปนเหตุใหแตละคนพยายามกระทําพฤติกรรมบางอยางหรือ
แสวงหาบางสิ่งเพื่อใหบรรลุความตองการของตนเอง
3.1.2 ทฤษฎีความตองการของมนุษยของมาสโลว
Maslow (1970 อางถึงใน อุน ตา นพคุณ,2546:91-92)ไดเสนอแนวคิด
วาความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ และมาสโลว ไดตั้งสมมุติฐาน เรียกวา “ลําดับขั้นแหงความ
ตองการของมนุษย” (Hierarchy of Needs) แบงได 5 ลําดับ ดังภาพประกอบ 1

ตองการ
ไดกระทําตน
ตามความสามารถ

ความตองการทางสติปญญา

ตองการไดรับการยกยอง
ความตองการทางสังคม
ตองการไดรับความรัก
ตองการไดรับความปลอดภัย
ความตองการสวนบุคคล
ตองการทางรางกาย และสรีระวิทยา

ภาพประกอบ 1 ลําดับขั้นแหงความตองการของมนุษย 5 ขั้นของมาสโลว
(อุนตา นพคุณ,2546:91)
1) ความตองการสิ่งจําเปนทางรางกาย (Physiological Needs) ไดแก
ความหิว ความกระหาย การพักผอน ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
2) ความตองการในดานความปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความ
ปลอดภัยในดานรางกายและความปลอดภัยในดานเศรษฐกิจ เชน ความมั่นคงในหนาที่การงาน
ความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ความมั่นคงเกี่ยวกับการออมทรัพย ฯลฯ
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3) ความตองการในดานสังคม (Social or Belongingness Needs) ไดแก
ความรัก การยอมรับ การเปนสมาชิกของกลุมหรือหมูคณะ ซึ่งเปนความตองการของบุคคลที่จะ
ไดรับความรัก การยอมรับ ความผูกพันกับผูอื่นและสังคม
4) ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือ (Esteem Needs) ไดแก
ความตองการใหผูอื่นเห็นวาตนนั้นมีคุณคา เปนคนที่นานับถือ มีความเขมแข็ง งดงาม เปนคนที่มี
ประโยชน
5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ ในชีวิต (Self-realization or Self
actualization) ไดแก ความตองการที่จะเปนบุคคลที่ตัวตนปรารถนาอยากจะเปน ซึ่งอาจจะ
แสดงออกไดโดยหลายวิธี เชน การเปนมารดาที่ดี การเปนครูที่ดี การเปนนักกีฬาที่ดี การเปน
นักดนตรีที่ดี ตามที่ปรารถนาไว
3.1.3 ทฤษฎีความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยของโนล
Knowles (1970 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547:174-175)
นักการศึกษาผูใหญที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันไดเสนอเกี่ยวกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) ความตองการทางกายภาพ (Physical Need) เปนสิ่งที่สามารถสังเกต
ไดงาย สวนมากมนุษยเรามีความตองการทางดานนี้เพื่อความคงอยูทางรางกาย ในทางการศึกษา
ผูใหญ คือ ความตองการการแลเห็น ไดยินเสียง ความสุขสบาย การพักผอน
2) ความตองการในการเจริญงอกงาม (Growth Need) นักจิตวิทยา
ส ว นมากเห็ น ตรงกั น ว า ความต อ งการด า นนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะพาไปสู ส ว นอื่ น ๆ ของความ
ตองการซึ่งตรงกับความตองการกระทําตนตามความสามารถตามทฤษฎีของมาสโลวนั่นเอง ผูใหญ
ที่มองไมเห็นอนาคตของตนเองนั้นนาสงสารมาก เพราะวาการมองไมเห็นความกาวหนาในอนาคต
ของตัวเองทําใหคุณคาอื่นๆ ลดลงอยางมาก
3) ความตองการไดรับความมั่นคงปลอดภัย(The Need for Security)
เปนที่ยอมรับกันมานานแลว สัตวโลกมีสัญชาตญาณสําหรับการปองกันตัวเอง ความตองการดาน
ความปลอดภัยทางรางกาย ถาหากความตองการความมั่นคงไมไดรับการสนองตอบ จะเกิดอาการ
พฤติกรรมตามมาด วย คือ เกิด ความรูสึกไมมั่ นคงโดยการถอนตั วออกจากการมีสว นรวมใน
กิจกรรมทั้งหลาย
4) ความตองการไดรบั ประสบการณใหมๆ (The Need for New
Experience) เมื่อคนแสวงหาความมัน่ คงเขาตองผจญภัยและเสี่ยง คนเราจึงอาจจะเบื่อหนายตอ
งานประจําที่ซา้ํ ซาก ดังนัน้ เมื่อความตองการดานนี้เกิดสับสนขึ้น บุคคลจะเกิดความวาวุนใจเกิด
อาการทางพฤติกรรมเหนื่อยออน ความตองการไดรับประสบการณใหมๆ รวมทั้งแนวความคิด
ใหมๆ
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5) ความตองการทางดานจิตใจและอารมณ (The Need for Affection)
คนทุกคนตองการไดรับความรัก รวมทั้งการไดรับผลสําเร็จ ในบางครั้งก็เปนเหตุมาจากความ
ตองการดานนี้ อาจเรียกไดวาเปนความตองการทางดานสังคม
6) ความตองการไดรับการยอมรับ(The Need for Recognition) มนุษย
สวนมากไดรับความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยกยองนับถือจากคนอื่นๆ ในบางดานของเขา
ความตองการทางดานนี้ทําใหเขามีการรวมกลุมทางสังคม เปนชุมชน สถาบันตางๆ ทําใหเขา
สามารถแสวงหาสถานภาพและความสนใจจากสมาชิกในกลุมดวย
3.1.4 ทฤษฎีความตองการทางการศึกษาของคูมส
Coombs (1974 cited in Rogers, 2004: Online) กลาวถึงความตองการ
ดานการศึกษาของปจเจกชนดังนี้
1) ความตองการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องทั่วไป เชน การเรียนรู
หนังสือ อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีความเขาใจสิ่งตางๆ ทั้งทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
2) ความตองการทางการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของครอบครัว
เชน ความรู พื้ น ฐาน และทั ศ นะคติ พื้น ฐานที่ เ ปน ประโยชนต อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชีวิ ต เช น
สุขภาพอนามัย โภชนาการ การจัดบาน การเลี้ยงเด็ก การซอมแซมบาน การวางแผนครอบครัว
3) ความตองการในการศึกษาเพื่อยกระดับชุมชน เชน ความรูเกี่ยวกับ
สถาบันการปกครองทองถิ่น และระดับชาติ สหกรณโครงการพัฒนาชุมชน เปนตน
4) ความต อ งการการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ เช น ความรู ทั ก ษะเฉพาะที่
เกี่ยวกับกิจกรรมดานเศรษฐกิจ และมีประโยชนตอการดํารงชีวิต เปนตน
3.1.5 ทฤษฎีความตองการของผูใหญของคิด
Kidd (1972 อางถึงใน อังศุมาลิน สมรรคเสวี, 2545:16-17) แบง
ประเภทความตองการของผูใหญไวดังนี้ คือ
1) ความตองการดานสถานภาพ
2) ความตองการทางดานครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว
3) ความตองการทางดานการเปนผูบริโภคและยังชีพ
4) ความตองการดานความสัมพันธทางสังคม
5) ความตองการทางดานอาชีพ
6) ความตองการความบันเทิง
7) ความตองการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ดังนั้นจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ สรุปไดวา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความต อ งการนั้ น มี ก ารจั ด แบ ง ประเภทความต อ งการในรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ออกไปตาม
จุดมุงหมาย ซึ่งความตองการโดยทั่วไปของมนุษยอาจแบงเปนความตองการในระดับขั้นพื้นฐาน
สําหรับการดํารงชีวิตและความตองการในระดับการเพิ่มคุณภาพชีวิต สวนความตองการดานการ
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เรียนรูนั้นแบงออกเปนความตองการความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต ตองการความรูดานทักษะใน
การประกอบอาชีพ ตองการความรูดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตองการ
ความรูดานความเชื่อวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ และคนในวัยผูใหญจะมีความตองการการ
เรียนรูในบางประการที่แตกตางกับคนในวัยอื่นๆ
3.2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544 :2-4) ไดประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมประเภทตางๆของคนไทยทั้งเด็กและผูใ หญ อายุตั้งแต 6 ถึง 60
ปจํานวนหลายสิบเรื่อง และไดสรุปเปนทฤษฎีนี้ขึ้น ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองคประกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2544)
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนที่เปนดอกและผลของ
ตนไม สวนลําตนและสวนที่เปนราก ในสวนแรกคือ ดอกและผลบนตน แสดงถึงพฤติกรรมการทํา
ดีละเวนชั่ว และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม สวนแรกนี้เปนพฤติกรรม
ประเภทตางๆที่รวมเขาเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และ
พฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ผลที่ออกมาเปนพฤติกรรมตางๆที่นาปรารถนานี้ มี
สาเหตุอยู 2 กลุม กลุมแรกคือ สาเหตุทางจิตใจที่เปนสวนลําตนของตนไม อันประกอบดวยจิต
ลักษณะ 5 ดาน คือ
1) เหตุผลเชิงจริยธรรม
2) การมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง
3) ความเชื่ออํานาจใจตน
4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม
สวนที่สามของตนไมจริยธรรม คือ รากของตนไม ซึ่งเปนจิตลักษณะกลุมที่สอง
มี 3 ดาน คือ
1) สติปญญา
2) ประสบการณทางสังคม
3) สุขภาพจิต
จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจจะใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่
ลําตนของตนไมก็ได กลา วคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณสูง
เหมาะสมกับอายุและอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอมที่จะรับ
การพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ประการนี้โดยวิธีการอื่นๆดวย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3
ประการจึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเกง นอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน 3
ประการที่รากนี้ อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตนเพื่อใชอธิบาย ทํานาย และ
พัฒนาพฤติกรรมดังที่กลาวมาแลว
จากทฤษฎีตนไมจริยธรรม สรุปไดวา พฤติกรรมของคนที่พึงประสงคนั้น เกิดขึ้น
จากพื้นฐานสําคัญหลายประการและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องสัมพันธกัน จากทฤษฎีดังกลาว
พบวา พื้นฐานที่สําคัญคือ พื้นฐานทางดานจิตใจที่นําไปสูการแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังนั้น การ
คํานึงถึงพื้นฐานทางดานจิตลักษณะซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในดานตางๆ นั้น จึงเปนสิ่ง
สําคัญในการศึกษาความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนที่จะชวยใหสามารถปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบุคคล กลุมคน มากยิ่งขึ้น
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
กฤติกา คูศิริรัตน (2545:บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตของสตรีใน
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา สตรีในอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีทรรศนะที่
เห็นดวยตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง 3 ดาน คือ ดานการศึกษาสายสามัญ ดานการศึกษาสาย
อาชีพ ดานการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับมาก ดานการศึกษาสายสามัญ สตรีมีความตองการ
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)มากที่สุด ดานการศึกษาสายอาชีพ ตองการหลักสูตร
การจัดการวิชาชีพระยะสั้นไมเกิน 30 ชั่วโมง สวนดานการศึกษาตามอัธยาศัย ตองการที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบานมากที่สุด
จรัญญา พรมเกษา (2547:บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการดําเนินกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูดอยโอกาสตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และผูเรียนเกี่ยวแนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ใน 5 ดาน คือ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
คือ จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัดของผูเรียน จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ดานการจัดเนื้อหาหลักสูตรคือ จัดเนื้อหาความรูดานการดํารงชีวิต จัด
เนื้อหาความรูดานทักษะและวิชาชีพ และจัดเนื้อหาความรูดานความรูทั่วไป ดานการประเมินผล
ผูเรียนคือ จัดประเมินพัฒนาการของผูเรียน จัดประเมินผูเรียนหลากหลายวิธี และจัดประเมินผล
ผูเรียนอยางตอเนื่อง ดานการมีสวนรวมของทุกองคกรคือ จัดใหภาครัฐมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการศึกษา และจัดใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการศึกษา
นิตยา สําเร็จผล (2547:บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต ประกอบดวย 15 องคประกอบ 100 ตัวบงชี้ จําแนกตามการวิเคราะหเชิงระบบ แบงเปน 1)
ดานปจจัยตัวปอน 4 องคประกอบ 2) ดานกระบวนการ 5 องคประกอบ 3) ดานผลลัพธ คือ
คุณลักษณะผูเรียนรูตลอดชีวิต 4 องคประกอบ 4) ดานการจัดโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 2
องคประกอบ ไดแก องคประกอบการจัดโอกาสและกิจกรรมการเรียนรู
ปณิธาน วัฒนพานิชกิจ (2548:บทคัดยอ) ศึกษาความตองการการเรียนรูตลอด
ชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความ
ตองการการเรียนรูตลอดชีวิตในดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยในระดับมาก สวนความตองการ
การเรียนรูดานการเพิ่มทักษะทางอาชีพ มีความตองการในระดับนอย สวนในดานการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมมีความตองการในระดับปานกลาง ในดานพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสาร
กลุมตัวอยางรับขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด
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พงษศักดิ์ ศรีวรกุล และคณะ (2547:บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการเรียนรูตลอด
ชีวิตของผูปกครองนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ดานหลักสูตรการ
เรียนรู ผูปกครองนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตองการหลักสูตร และหลักสูตร
ตองเปนหลักสูตรระยะสั้นเนนดานอาชีพ ดานการบริหารและการจัดการการเรียนรู ผูปกครอง
สวนมากมีความเขาใจการศึกษาในระบบโรงเรียน สวนดานการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตมีความ
เขาใจนอย ตองการใหภาครัฐจัดการเรียนรูตลอดชีวิตกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ ดานการพัฒนาบุคลากรการเรียนรู ผูปกครองนักเรียนสวนมากมีความเขาใจในการ
พัฒนาบุคลากรนอย ดานการพัฒนาการเรียนรู ผูปกครองนักเรียนสวนมากมีความเขาใจในการ
พัฒนาการเรียนรูนอย ตองการพัฒนาการเรียนรูในดานเทคนิควิธีการเรียนรู ดานการประเมิน
ความรู ผูปกครองนักเรียนสวนมากตองการประเมินจากการปฏิบัติจริง ทางดานปริมาณและ
คุณภาพ
สมคิด พรหมเมศร (2544:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความตองการดานการศึกษา
ตลอดชีวิตดาน สายสามัญตองการระดับปริญญาตรี โดยการศึกษาดวยตนเอง และการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นสวนการศึกษาตามอัธยาศัยมีความตองการดานรายการโทรทัศน วิทยุ ฯลฯ
ตามลําดับ สวนทัศนคติตอการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน พบวา สวนใหญมีทัศนคติอยูใน
ระดับดี
สุ ม าลี สั ง ข ศ รี (2544:บทสรุ ป ผู บ ริ ห าร) ศึ ก ษาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาวิเคราะหการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
ในประเทศที่ คั ด สรร รวม 6 ประเทศ ได แ ก สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า แคนนาดา
ออสเตรเลีย เกาหลี และญี่ปุน พบประเด็นที่สอดคลองกันทุกประเทศ สรุปไดดังนี้ 1) มีกฎหมาย
และนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต 2) มีองครับผิดชอบโดยตรง 3) มีการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการใหแกมลรัฐ 4) มีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตใหแก
ประชาชน 5) มีการจัดโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 6) มีการพัฒนาแหลงการเรียนรูใน
ชุ ม ชนและเครื อ ข า ยชุ ม ชนการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต 7) เน น การมี ส ว นร ว มของทุ ก ฝ า ย 8) ให
ความสําคัญแกบานในฐานะเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตแหงแรก 9) ใหความสําคัญกับสถาน
ประกอบการในฐานะเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญในกรใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับแรงงาน
10) จัดหามาตรการที่หลากหลายที่จะรณรงคใหประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสใหเขาสูการ
เรียนรูไดมากขึ้น
สุมาลี สังขศรี(2544:16-22)ศึกษาบทบาทหนาที่ของสตรีชนบทในการสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบวา สตรีมีความคุนเคยกับคําวาการศึกษาตลอดชีวิต นอยมาก
สวนใหญเคยไดยินแตไมรูความหมายที่แทจริง สวนบทบาทในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สวนใหญประเมินบทบาทของตนเองในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในระดับปานกลางโดย
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สงเสริมการศึกษา 3 ประเภท คือ 1) การศึกษาในระบบโรงเรียน เรื่องที่สตรีสวนใหญระบุวาได
สงเสริมมาก คือ การสงเสริมใหบุตรหลานของตนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นเทาที่จะเปนไปได 2) การศึกษานอกระบบ ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องที่สงเสริม
มาก คือ สนับสนุนบุตรหลานที่ไมไดเรียนตอหลังจบป.6ใหเรียนตอ กศน. ดานอาชีพ เรื่องที่
สงเสริมมาก คือ การนําขาวการจัดอบรมอาชีพมาแจงแกครอบครัว สงเสริมใหบุตรหลานและคน
ในครอบครัวเขาอบรมอาชีพ 3) การศึกษาตามอัธยาศัยเรื่องที่สงเสริมมาก คือ การแนะนําบุตร
หลาน เพื่อนบานใหฟงขาวจากหอกระจายขาว ชักชวนใหบุตรหลานดูรายการโทรทัศนเกี่ยวกับ
ขาวสารความรู เหตุผลที่ไดมีโอกาสสงเสริมมากที่สุด คือตองการใหบุตรหลานญาติพี่นองได
พัฒนาความรู สวนเหตุผลที่ไมมีโอกาสสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมากที่สุด คือ ไมรูขาวสารวา
การศึกษาแตละประเภทจัด ที่ไหน เมื่อไร สวนแนวทางในการสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ มากขึ้นแนวทางที่ระบุมากที่สุด คือ สงเสริมใหสตรีมองเห็น
ความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ (2532:77-85) ศึ ก ษาสภาพ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในเขตชนบท โครงการที่จัดสวนใหญ คือ ดานสาธารณสุข โครงการสวนใหญใหความรู
และบริการไปพรอมกัน ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ พบวา ผูใหบริการสวนใหญเห็นวาผู
เข า รั บ บริ ก ารมี ค วามสนใจอยู ใ นระดั บ ปานกลางและมาก ความเหมาะสมและการนํ า ไปใช
ประโยชน อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ส ว นปญ หาอุปสรรค คือ ไมมี เวลา ไม ส นใจเขา ร วม ขาดการ
ประชาสัมพันธ ขาดเจาหนาที่ ขาดงบประมาณ การคมนาคมไมสะดวก ดานความตองการทางการ
ศึกษานอกระบบ ผูใหบริการและผูรับบริการสวนใหญเห็นวา กิจกรรมความรูที่เหมาะสมมากที่สุด
คือ ความรูดานการเกษตร สวนผูไมเคยรับบริการตองการดานการเกษตรมากที่สุด
อั ง ศุ ม าลิ น สมรรคเสวี (2545:บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาป ญ หาและความต อ งการ
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา บานหัวแหลม
ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ดานความรูพื้นฐาน สิ่งที่เปน
ปญหาของสตรีสวนใหญ คือ ไมมีเวลาวางเพียงพอและไมมีเงินเพียงพอที่จะเขารับการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้นไป ดานการรับบริการขาวสารขอมูล ปญหาในภาพรวม คือ ไมมีหองสมุดเคลื่อนที่
ดานการเพิ่มพูนทักษะอาชีพ พบวา สตรีสวนมากมีปญหาการขาดความรูและคําแนะนําเรื่องการ
ประกอบอาชีพเสริม ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย สตรีสวนมากมีปญหาในเรื่องการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548:บทสรุปผูบริหาร) ศึกษาการจัดการเรียนรู
ของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : หองสมุดประชาชน ผลการวิจัย พบวา หองสมุดประชาชนใน
ปจจุบัน จัดขึ้นเพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสาร ศูนยการเรียนรูและจัดกิจกรรม เปนเครือขายของชุมชน
ใหการศึกษาแกประชาชน สงเสริมการอาน สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม มีการใชระบบที่เนน
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ผูรับบริการเปนสําคัญ จัดบรรยากาศเอื้อตอการอานหนังสือ และมีการกําหนดใหหองสมุด
ประชาชนเปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจน การดําเนินการของหองสมุดประชาชนพบปญหาคือ ปญหา
ดานการจัดการเรียนรู ปญหาดานบุคลากร และปญหาดานสภาพแวดลอมทั่วไป
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ(2548: บทสรุปผูบริหาร) ศึกษาการจัดการเรียนรู
ของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต: สวนสาธารณะ ผลการวิจัยพบวา นโยบายหลักในการจัด
สวนสาธารณะสวนใหญ คือ เพื่อใหเปนแหลงนันทนาการของประชาชน ใชสําหรับพักผอนเปน
หลักสวนสาธารณะบางแหงจัดเปนแหลงวิทยาการ เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น
ดานการดําเนินการของสวนสาธารณะมีหนวยงานดูแลเฉพาะสภาพทั่วไปของสวนสาธารณะ แตไม
มีหนวยงานที่จัดการศึกษาลงไปดูแลโดยตรง ทําใหมีปญหาดานการจัดการเรียนรูทั้งดานบุคลากร
ดานวิชาการ และงบประมาณดานมาตรฐานการเรียนรูของสวนสาธารณะ พบวา สวนใหญมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย เปนที่พักผอนของประชาชน มีการจัดกิจกรรมของชุมชน
และบางแหงมีการจัดการศึกษาตอเนื่อง คือ การอบรมฝกอาชีพและมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม
งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและความตองการการเรียนรูดานตางๆของประชาชน
จิรนันท เพ็ชรแกว (2544:บทคัดยอ) ศึกษาการสํารวจคุณภาพชีวิตและความ
ตองการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษาอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัย พบวา ประชาชนตองการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ คือ
ดานรางกายเกีย่ วกับความรูเรื่องสุขภาพอนามัย ดานสติปญญาตองการการศึกษาในระบบตางๆ
ทางดานเศรษฐกิจตองการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใชในการประกอบอาชีพ ดานสังคม
ตองการความรูเกี่ยวกับกฎหมายตางๆและการอนุรักษสิ่งแวดลอมและดานคุณธรรมมีการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนาและตองการความรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาตางๆในสังคม
ณรงคฤทธิ์ มนตรีภักดี (2544:บทคัดยอ) ศึกษาแนวความคิดของขาราชการ
และประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการ มีแนวความคิดในการพัฒนาทองถิ่นมุงเนนเพื่อใหเปนไปตามกรอบ
นโยบายของรัฐที่สั่งการลงมา มากกวาที่จะมุงแกไขปญหาในทองถิ่นและมุงพัฒนาทองถิ่นตามแนว
ทางการพัฒนาดานการพัฒนาคน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สวนประชาชน มี
แนวความคิดการพัฒนาทองถิ่น เพื่อสนองตอบความตองการขั้นพื้นฐานที่เปนสภาพปญหาใน
ทองถิ่น มากกวาสนองตอบตามนโยบายของรัฐและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาดาน อาชีพ
รายได แนวความคิดของขาราชการ ไดรับการสนองตอบมากกวา แนวความคิดของประชาชน ใน
การกําหนดแผนพัฒนาทองถิ่น
บุญยัง หมั่นดี (2533: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการและความสามารถในการ
พัฒนาชนบทของประชาชนหมูบานปาดงใหญ 4 และบานโคกสงา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนหมูบานเปาหมายทั้ง 2 หมูบาน มีการจัดระบบบทบาทหนาที่ทาง
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สังคมของสมาชิกไดอยางเหมาะสม คือ มีสมาชิกของสังคมที่มีอาชีพคาขาย รับจางขายแรงงานและ
เกษตรกรรายใหญที่ตองการจางแรงงานเพื่อผลิตและจําหนายและมีสวนรวมพัฒนาสังคม ระดับ
ครอบครัวก็พบวามีการชวยกันทํางานประกอบอาชีพแทบทุกคน
ประดุจฤดี สารสิทธิ์ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาความตองการประกอบอาชีพทาง
อุตสาหกรรมและความตองการพัฒนาฝมือของแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
พบวา แรงงานมีความตองการในการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม และมีความตองการพัฒนา
ฝมือ พั ฒ นาทั ก ษะวิช าชี พ และความรูทางทฤษฎีเพิ่ มเติม โดยวิชาชีพที่ตองการมากที่สุด คื อ
ชางไฟฟา-อิเล็คทรอนิคส
พิณพร โสภาบุตร (2543:บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
ทางการศึกษาในระบบตางๆ เพื่อการพัฒนาดานการศึกษาและดานสิ่งแวดลอมของชาวชนบทใน
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนผูนําชุมชนและขาราชการมีความคิดเห็นวา ชาวชนบท
ไดรับการศึกษาจากภาพรวมของการศึกษาทั้ง 3 ระบบและดานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ชาว
ชนบทไดรับ จากภาพรวมการศึกษาทั้ง 3 ระบบอยูในระดับมาก สวนในดานความคิดเห็นตอ
สภาพปญหาดานการศึกษาและความตองการทางการศึกษาเพื่อแกปญหา ดานการศึกษาของชาว
ชนบท โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอยที่สุด สวนวิธีการให
ความรูดานการศึกษาที่ประชาชนตองการคือ การใหความรูโดยผูมีความรูเฉพาะดานการ ฝกอบรม
การเรียนในระบบโรงเรียนและการชมโทรทัศนฯลฯ โดยใชวิทยากรผูมีความรูเฉพาะดาน
มงคล สายสูง(2546:บทคัดยอ)ศึกษาการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ตําบลน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา
ในระยะเริ่มตน มีการหาทางออกในการแกไขปญหาตางๆ นําโดยผูสูงอายุ ผูนําชุมชน อยางไมเปน
ทางการ ภูมิปญญาทองถิ่น ครู และคนหนุมสาวที่หางไกลจากยาเสพติด ระยะรวมกลุม มีการ
รวมกลุมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เริ่มจะใหความจริงจังในการแกไขปญหากับกลุม ระยะ
พัฒนา บทบาทของแตละกลุมเริ่มมีมากขึ้น ภาคเอกชนไดมีบทบาทในการสนับสนุนดานตางๆ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการใชกระบวนการวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาเปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนแตละครัวเรือน ทําใหเกิดคานิยม ความเชื่อ และประเพณีที่ดีงามเกิดขึ้นในชุมชน ระยะ
การขยายผลและการสรางเครือขาย เปนระยะที่มีการขยายผลการทํางานใหไปสูชุมชนใกลเคียง
และมีการสรางเครือขายการเรียนรูขององคกรชุมชนไปสูชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ
รัชนีวรรณ ศรีวิเศษ (2543:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
ยากจนในชุมชนชนบทของประเทศไทย ศึกษากรณี:บานรางกราง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความยากจนของประชาชนในชนบท คือ การเปนผูมีการศึกษานอย
การมีจํานวนที่ดินทํากินนอย การมีหนี้สินมาก การไมใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตทาง
การเกษตร และการขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลาง สวนการมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก
การเลนการพนัน และ การมีสุขภาพอนามัยไมดี ไมสงผลตอความยากจน
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ลํ า เดื อ น นามเทพ(2538:บทคั ด ย อ ) ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกิ จ กรรม
การศึ ก ษานอกระบบกั บ กระบวนการเรี ย นรู ที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น ภาคเหนื อ ผลการวิ จั ย พบว า
ปฏิสัมพันธระหวางกิจกรรมการศึกษานอกระบบกับกระบวนการเรียนรูที่มีอยูในชุมชนเกิดขึ้นนอย
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินงานของกิจกรรมการศึกษานอกระบบไมไดสํารวจความตองการใน
การเรียนรูของชุมชนกอนดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธยังอยูในวงจํากัดไมกอใหเกิดความ
ตองการในการเรียนรู หรือความตองการในการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบอยางจริงจัง
และผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมถึ ง แม จ ะมี ผู เ ข า ร ว มครบตามจํ า นวนที่ ต อ งการแต ไ ม ใ ช บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการสรางเครือขายการเรียนรูภายในชุมชน
หญิง เกตุรัตน (2543:บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการทางการ
ศึกษาในระบบตางๆ เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และดานการเมืองของชาวชนบทในเขต
การศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ผูนําชุมชนและขาราชการ มีความคิดเห็นตอความรูที่
ประชาชนได รั บ และสภาพป ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น ในด า นเศรษฐกิ จ ของแต ละระบบการศึ ก ษา ทั้ ง ใน
ภาพรวม รายดาน และรายขอมีคาใกลเคียงกัน คือ ไดรับในระดับนอยถึงปานกลาง ในดานความ
ตองการทางการศึกษาเพื่อแกปญหาดานเศรษฐกิจในภาพรวม รายดาน และรายขอใกลเคียงกัน
คือระดับปานกลางถึงมาก ดานความคิดเห็นตอการศึกษาที่ประชาชนไดรับ ดานการเมืองจาก
การศึกษาในแตละระบบใกลเคียงกันทั้งในภาพรวม รายดาน และรายขอ คือในระดับนอยถึงปาน
กลาง ดา นความคิด เห็ น ต อสภาพป ญหาดานการเมื องใกลเคียงกั น ในระดับ ปานกลางถึง มาก
ความคิดเห็นตอความตองการทางการศึกษาเพื่อแกปญหาดานการเมืองใกลเคียงกันในระดับปาน
กลางถึงมาก
วิไลลักษณ สอนอาจ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
ทางการศึกษาในระบบตาง ๆ เพื่อการพัฒนาดานสุขภาพและดานสังคมของชาวชนบทในเขต
การศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนและกลุมผูนําในชุมชนมีความคิดเห็นวา ประชาชนไดรับ
ความรูดาน สุขภาพการศึกษาดานสังคมจากภาพรวมการศึกษาทั้ง 3 ระบบในระดับมาก และดาน
ความคิดเห็นตอสภาพปญหาดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
วีระ ไชยศรีสุข (2545: บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาเพื่อการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นในจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญไมไดมีบทบาทในกิจกรรมใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกยุคโลกาภิวัตน ที่ไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน จึงควรมี
การรณรงคใหประชาชนไดมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในกิจกรรมการใชภูมิปญญาทองถิ่น
อภิมุข ศรีสมัย (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของกลุมพัฒนาอาชีพใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานอาชีพในจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวน
รวมของกลุมพัฒนาอาชีพในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานอาชีพในจังหวัดตรัง โดย
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ภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ ปานกลางการมี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอก
โรงเรียนดานอาชีพ ทุกกลุมอาชีพโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว พบวา ความตองการการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชนแบงเปน 3 ดานหลัก คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สวนกิจกรรมความรูดานตางๆของประชาชนสวนใหญเปนกิจกรรมความรูพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตและกิจกรรมความรูดานการประกอบอาชีพทั้งในสวนที่เปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
ดานอาชีพหลักสวนใหญ ไดแก การสงเสริมความรูดานการเกษตร โดยตองการไดรับการสงเสริม
ความรูดานการพัฒนาผลผลิตและการจัดตั้งกลุมสหกรณตลอดจนการสรางเครือขายขึ้นภายใน
ชุมชน สวนในดานอาชีพเสริม สวนใหญตองการอบรมดานหลักสูตรระยะสั้น ทั้งดานหัตถกรรม
อุตสาหกรรม วิชาชีพชางรูปแบบตางๆ สวนในดานความรูพื้นฐานสวนใหญตองการความรูดาน
สุ ข ภาพอนามั ย การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ การเข า ร ว มกิ จ กรรททางด า นวั ฒ นธรรม
ประเพณีตางตลอดจนการรับบริการความรูดานตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประวัน เชนการเรียนรูเรื่อง
กฎหมาย การเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การอนุรักษสิ่งแวดลอม และตองการใหมี
การจัดแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ ขึ้นในชุมชน สวนแหลงเรียนรูมีทั้งการใชภูมิปญญาที่มีอยูใน
ชุมชนทั้งจากตัวบุคคล จากวัฒนธรรมประเพณี และแหลงเรียนรูที่หนวยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น เชน
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ศูนยการเรียนชุมชน หองสมุดประชาชน สวนสาธารณะ ศูนยฝก
อาชีพตางๆ เปนตน
สําหรับปญหาอุปสรรคในการเรียนรูสวนใหญเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ
ขาดเจตคติที่ดีที่จําเปนในการพัฒนาการเรียนรู ขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม ไมมีเวลา
วาง อยูหางไกลจากสถานที่ใหบริการ ขาดขอมูลขาวสาร ขาดการประชาสัมพันธ ขาดงบประมาณ
ขาดแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม สวนปญหาดานอื่นๆ ในชุมชน ไดแกปญหาความยากจน ปญหา
ดานสุขภาพอนามัย ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเปนสาเหตุมาจากการขาดการจัดสงเสริมการเรียนรูของชุมชนใหมีคุณภาพ
ใหชุมชนสามารถเรียนรูการจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ภูมิปญญาทองถิ่นรูปแบบการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่ชุมชนกําหนดขึ้นเองตามความตองการ
ของชุมชนโดยมีรัฐและหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท ดานการศึกษาสายสามัญ
ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว ดานการเปนพลเมืองดี และดานการมี
ชีวิตที่สมบูรณ คือ 1)ปจจัยดานสังคมวิทยา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและบทบาททาง
สังคม 2)ปจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก เจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตและ
3)ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพและรายได ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพประกอบ 3

ปจจัยดานสังคมวิทยา
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) บทบาททางสังคม
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา
กระบวนการเรียนรู
ปจจัยดานจิตวิทยา
1) เจตคติตอการศึกษา
2) ลักษณะการมุง
อนาคต

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
1) อาชีพ
2) รายได

1) ดานการศึกษาสายสามัญ
2) ดานอาชีพ
3) ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิต
ในครอบครัว
4) ดานการเปนพลเมืองดี
5) ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ

1) เนื้อหา/กิจกรรมการ
เรียนรู
2) แหลงการเรียนรู
3) รูปแบบ/วิธีการเรียนรู
4) ปญหาอุปสรรคในการ
เรียนรู

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
ดานการศึกษาสายสามัญ ดานอาชีพ ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว ดานการเปน
พลเมืองดี และดานการมีชีวิตที่สมบูรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการศึกษาและลักษณะการมุงอนาคตของประชาชน
ในชนบทที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม อาชีพ และรายไดแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐกิจกับ
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
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
ตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. ดานความรู
1.1 ทราบถึงระดับความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท
จังหวัดพังงา
1.2 ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางด า นสั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาและ
เศรษฐกิจกับระดับการความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา
1.3 ทราบถึ งป ญหาอุปสรรคในการเรียนรูต ลอดชีวิ ตของประชาชนในชนบท
จังหวัดพังงา
2. ดานการนําไปใช
2.1 ผลการวิจั ยจะเปน แนวทางแก หนวยงานที่เกี่ยวข องในการจั ด การเรี ยนรู
ตลอดชีวิตของประชาชนใหตรงตามความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
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2.2 ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับความแตกตางของสถานภาพ
ของแตละบุคคลไดดียิ่งขึ้น
2.3 ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่เปนอยูและพัฒนาปรับปรุงให
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร (Population)
ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนวัยผูใหญที่มีอายุระหวาง 25-60 ป
และอาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพังงา จํานวน 107,852 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2547:ออนไลน ) เลื อ กมาเป น กลุ ม ตัว อย า ง จํ า นวน
399 คน โดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน(Multi Stage Random Sampling)
2. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
2.1.1 ปจจัยทางดานสังคมวิทยา ไดแก
1) เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2) อายุ
(1) 25-35 ป
(2) 36-45 ป
(2) 46-60 ป
3) ระดับการศึกษา
(1) ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
(2) มัธยมศึกษาตอนตน
(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(4) อนุปริญญา
(5) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
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4) บทบาททางสังคม
(1) เปนผูนําชุมชน
(2) ไมไดเปนผูนําชุมชน
2.1.2 ปจจัยทางดานจิตวิทยา
1) เจตคติตอการศึกษา
2) ลักษณะการมุงอนาคต
2.2.3 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
1) อาชีพ
(1) เกษตรกรรม
(2) ประมง
(3) รับจาง
(4) คาขาย
(5) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
(6) แมบาน
2) รายไดตอเดือน
(1) ต่ํากวา 5,000 บาท
(2) 5,001 บาท – 10,000 บาท
(3) 10,001 บาทขึ้นไป
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความตองการในการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท 5 ดาน คือ
2.2.1 ดานการศึกษาสายสามัญ (General Education)
2.2.2 ดานอาชีพ (Occupation)
2.2.3 ดานสุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว (Were
Sanitation and Family life)
2.2.4 ดานการเปนพลเมืองดี (Good Citizenship)
2.4.5 ดานการมีชีวิตที่สมบูรณ (Self-Fulfillment)
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นิยามศัพทเฉพาะ
ประชาชน หมายถึง ประชาชนวัยผูใหญที่มีอายุระหวาง 25-60 ป อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่ชนบทของจังหวัดพังงา
ชนบท หมายถึง พื้นที่ในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพังงา
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของประชาชน
บทบาททางสังคม หมายถึง การกระทําตนตามตําแหนงหนาที่ในสังคมโดยมี
สถานะที่เปนศูนยกลางของการติดตอภายในกลุม คือ ตําแหนงผูนํา ซึ่งจะมีบทบาทเหนือผูอื่นใน
การดําเนินการกลุม สวนความสามารถรองลงมาก็จะมีตําแหนงเปนผูตาม
เจตคติตอการศึกษา หมายถึง ความโนมเอียงของความรูสึกที่ดีและไมดีของ
ประชาชนที่มีตอการศึกษา ซึ่งคิดเปนคะแนนที่ไดจากการตอบแบบวัดเจตคติตอการศึกษา
ลักษณะการมุงอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไกล เห็น
ความสําคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อรอรับผลดี หรือ
ปองกันผลเสียตลอดจนสามารควบคุมตนเองใหกระทํา หรือละเวนการกระทําบางอยางตามความ
ตองการของตนเองเพราะเล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดตามมาทั้งแกตนเองและผูอื่นในภายหลัง
อาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่สรางรายไดหลักที่สรางรายไดใหกับประชาชน
ในจังหวัดพังงา ไดแก อาชีพเกษตรกรรม ประมง รับจาง คาขาย ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
รายได หมายถึง รายไดทั้งหมดตอเดือนของประชาชนในชนบทจังหวัดพังงา
ความตองการ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
ซึ่งทําใหเกิดแรงผลักดันแรงจูงใจและกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ที่พยายามใหบรรลุความมุงหมาย
ของความตองการ
การเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาทั้งหมดของชีวิตมนุษย ครอบคลุมทุก
เพศ ทุกวัย จากเกิดจนตาย มุงพัฒนามนุษยใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
และพัฒนาตอเนื่องใหเต็มศักยภาพของบุคคลแตละคน เปนการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะ
เรียนรูดวยตนเองจากทุกแหลงความรูในชุมชนและสังคม ทั้งการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาสายสามัญ (General Education) หมายถึง ความรูพื้นฐานที่จําเปนซึ่ง
สมาชิกในสังคมป จจุ บั นควรมี ไดแ ก ความสามารถในการอานเขียน การคิด เลข และความรู
พื้นฐานในสาขาวิชาตางๆ เพื่อการสื่อสารกับบุคลอื่นและชวยใหอยูในสังคมไดดี
การศึกษาดานอาชีพ (Occupation) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูในงานอาชีพ
แขนงตางๆ เชน งานฝมือ ชางเทคนิครวมทั้งวิชาชีพในระดับตางๆ

58

สุขภาพอนามัยและการใชชีวิตในครอบครัว (Were Sanitation and Family life)
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสาธารณสุขเบื้องตน เชน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษาพยาบาล การอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว เปนตน โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการชวยเหลือดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและหมูบ าน
การเปนพลเมืองดี (Good Citizenship) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยให
บุคคล มีความรู ความเขาใจเรื่องราวของสังคมภายนอก เชน ความรูดานกฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ระบบและกิจกรรมตางๆในสังคม
การมีชีวิตที่สมบูรณ (Self-Fulfillment) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยให
บุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การศึกษาทางปรัชญา กิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ ดนตรี เปนตน

