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แท จริ งอั นจะนํา พาครอบครั ว ชุ มชน และสัง คมไปสู การเป นชุม ชนและสั ง คมแห งการเรี ยนรูแ ละ
ภูมิปญญา ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน อีกทั้งองคค วามรูที่
ไดจากการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถใชเปนขอมูลสําคัญและเปนประโยชนตอผูสนใจเกี่ยวกับการจัดศึกษา
ตลอดชีวิต และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูเ พื่อนําไปศึกษาหรือทําวิจัยตอไป
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งานวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริ บทสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย” มีวั ตถุป ระสงคเพื่ อ 1) วิเ คราะหแ ละสั งเคราะห
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคม
และวัฒ นธรรมของประเทศไทย และ 2) นําเสนอแนวทางการจั ดการศึก ษาตลอดชีวิ ตเพื่อการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ใชระเบีย บวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณและการสนทนากลุม
ผลการวิ จัย พบว า แนวทางการจั ดศึ กษาตลอดชีวิ ตเพื่อ การขับ เคลื่ อนชุมชนการเรี ยนรู ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนการจัด กระบวนการเรียนรูใหมีผลต อ
การเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลและชุมชน ประกอบดวย องคประกอบหลัก แนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และผลผลิตจากการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูวิจัยหวัง
อยางยิ่งวา องคความรูที่ไดจะเปนประโยชนตอการยกระดับความเขาใจการจัดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในประเทศไทย และเปนขอมูลสําหรับการศึกษา คนควา และการวิจัยตอ
ยอดองคความรูตอไป
คําสําคัญ: แนวทาง/ การจัดศึกษาตลอดชีวิต/ ชุมชนการเรียนรู/ ประเทศไทย

ง

ABSTRACT
The study on guidelines for lifelong education management to mobilize
learning community in the social – cultural context of Thailand is intended to 1)
analyze and synthesize the management of lifelong learning to mobilize learning
community in the social – cultural context of Thailand; and 2) proposed guidelines
for lifelong education management to mobilize learning community in the social –
cultural context of Thailand. This research applied qualitative research methods,
using various documents, Interview and focus group.
The results found that these guidelines are the learning processes which
affect learning throughout one's life. The guidelines for lifelong education
management to mobilize learning community in the social – cultural context of
Thailand consisted of key components; lifelong education management guidelines;
and the final products. Finally lifelong education management guidelines could be
used to promote and develop lifelong learning for learning community mobilization
based on the social – cultural context of Thailand. It is anticipated that the findings
will add meaningful information and practical guidelines for enhancing the better
understanding on guidelines for lifelong education management to mobilize
learning community in Thailand, and serve as a basic and comparative outcomes
for further research.
KEYWORDS: GUIDELINES/ LIFELONG EDUCATION MANAGEMENT/ LEARNING
COMMUNITY/ THAILAND
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บทสรุปผูบริหาร
การศึกษาตลอดชี วิต ไดเกิด ขึ้นมาเปนเวลายาวนานแลวในแตล ะประเทศ แต ไดเ ริ่มนํามา
กลาวถึงและนํามาจัดทํานโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการปฏิบัติอยางเปนทางการกลาง
ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในชวงป 1960 – 1970 เปนตนมา อาจกลาวไดวา ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลก
มีการศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบความคิดหลักในการจัดการศึกษาและถือเอาการศึกษาตลอดชีวิตเปน
ปรัชญาสําหรับการจัดการศึกษาของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง
ดา นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง สิ่ ง แวดล อม วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ในบริ บ ทสังคมไทย
การศึกษาตลอดชีวิตมี 2 ความหมาย คือ การศึกษาการเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย เปนการเรียนรูที่ไมมีที่
สิ้ น สุ ด มี ค วามต อเนื่ อง และอี กหนึ่ งความหมาย คื อ การศึ ก ษาที่ บู รณาการการศึ กษาในระบบ
การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย เพื่ อการพั ฒนาบุ ค คลและชุ มชน จะเห็ นได ว า
การศึกษาตลอดชีวิต มีลักษณะสําคัญ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรีย นพึ่ งตนเอง และไมแ ยกหาง
จากวิถีชีวิต อันสงผลไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันประเทศตาง ๆ ไดให
ความสําคั ญกับการศึ กษาตลอดชีวิต หรือ การเรีย นรูตลอดชี วิตเพราะการศึกษาตลอดชีวิ ตหรือการ
เรี ย นรู ต ลอดชิ วิต จะช วยให ป ระชาชนได รั บ ความรู ข อ มู ล ข า วสารอย า งต อเนื่ องในทุ ก ช วงอายุ
เปรียบเสมือนเปนการสรางภูมิคุมกันหรือการสรางพลังใหกับประชาชนเพื่อใหเผชิญกับสภาพสังคม
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา
ประเทศไทยไดมีนโยบายและเปาหมายในการจัด การศึกษาเพื่อจะใหประชาชนทุกคนไดรับ
โอกาสการเรียนรูตลอดชิวิตอยางมีคุณภาพ การที่จะจัดบริการโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตหรือ
การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางทั่วถึงนั้น รัฐบาลหรือหนวยงานที่รับผิด ชอบจะตองมีการ
กําหนดแนวทางที่ชดั เจนและการกําหนดแนวทางดังกลาวควรจะตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ
ไดแก สภาพและขอจํากัดของการจัดการศึกษาที่ผานมา นโยบายและเปาหมายในการจัดการศึกษา
ของประเทศ สภาพและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการจัดการศึกษา เปนตน
สําหรับแนวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งไดจากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ย วของตาง ๆ ดังกลาวมาแลวนั้น หาก
หนวยงานและนักการศึกษาทีเกี่ยวของจะไดนําไปพิจารณาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
พื้นที่ก็จะชวยใหโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตเขาถึงประชาชนไทยไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น สงผลให
ประชาชนได รับ การศึ กษาอย างต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ได อย า งแท จ ริ ง เกิ ด สั งคมแห ง การเรี ย นรู ที่
กวางขวางและเปนไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะสงผลใหประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเปนการพัฒนาที่ยึด คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยมุ งเนนใหคนมี คุณธรรมนําความรู อั นจะเป นสะพานทอดนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาตอไป
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องคประกอบหลักในการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสม
กั บ บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ได แ ก หลั ก การจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
(Concepts) วิสัยทัศน และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Vision and Philosophy) เปาหมายการจัด
การศึ กษาตลอดชี วิ ต (Goals) กลุ ม เป าหมาย (Target Groups) เนื้ อ หาหลั กสูต ร (Contents/
Curriculum Development) ทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) ผูจัดการศึกษาตลอดชีวิต
(Learning Providers) สถานที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Places) การพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) การระดมสรรพกําลังในการบริหารจัดการ (Resource Mobilization
and Financial Management) การเทียบโอน การยอมรับ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
(Accreditation, certification, learning assessment and evaluation) ความรวมมือของชุมชน
เครื อ ข า ย และหุ น ส ว นในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ( Community
Participation, Networking and Partnership) และการกํากับติดตาม การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (Monitoring, Evaluation, and Accreditation)
กระบวนการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สัง คมและวั ฒนธรรมของประเทศไทย ได แ ก ระดับ ประเทศ (National level) ระดับ ภู มิภ าค
(Provincial level) ระดับ ชุมชน (District/Local level) ระดับครอบครัว (Family Level) และ
ระดับบุคคล (Individual Level) ทุกภาคสวนในสังคมที่เกี่ยวของควรรวมมือกัน ประกอบดวย ระดับ
บุคคล ผูที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะ
แสวงหาความรู อ ยูเ สมอ มุ งมั่ นที่จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ในการเรีย นรูแ ละสามารถนําความรู ไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม ซึ่งกระบวนการการ
พัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ระดับครอบครัว เนนการดําเนินการในลักษณะทางการและไมเปน
ทางการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของบุคคลในครอบครัวตามลักษณะความสนใจอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สรางการเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของวิถีชวี ิตในครอบครัว ระดับชุมชน ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
จัดการศึกษาตลอดชีวิตผานชองทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต ระดับภูมิภาค เนนการดําเนินงานที่
สนับ สนุนและส งเสริ มการเรีย นรูต ลอดชี วิต ในชุ มชนและบุ ค คล การเสริมสรา งความเข มแข็ง ของ
สถาบัน ทางสั ง คม และภาคี เ ครื อข า ยการศึ กษาตลอดชีวิ ต ระดั บ ประเทศ การกํา หนดนโยบาย
การศึกษาตลอดชีวิต ที่ ชัด เจน การพั ฒนาระบบการดํา เนินการ การกํา กับติ ดตามและประเมิ นผล
มีแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้เ พื่อประโยชนในการจัดและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ผลผลิตจากการจัดศึก ษาตลอดชี วิตเพื่อ การขับเคลื่อ นชุมชนการเรียนรูที่เ หมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก ความสามารถระดับบุคคล คือ บุค คลการเรียนรู
ตลอดชีวิตความสามารถระดับครอบครัว คือ ครอบครัวเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถระดับ องคกร
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และชุมชน คือ องคการและชุมชนแหงการเรียนรู และความสามารถระดับสังคมและประเทศชาติที่
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับปรัชญาทางการศึกษาที่กําหนดรวมกัน
จะเห็นไดวา แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขางตนเปนกรอบการพูดคุย หารือกับผูที่มี
สวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ ารในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อีกทั้งสามารถใช
เปนแนวปฏิบัตเิ พื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิต
ของคนในชาติอยางแทจริงอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/สังคมแหงการ
เรียนรูและภูมิปญญาอันจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน

1

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหาในการวิจัย
โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
ทางด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology) และมีการเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้นอยู
ตลอดเวลา เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีอิท ธิพลตอการ
ทํางานในทุกดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม และสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยู การทํางานรวมกัน ตลอดจนคุณธรรม จริย ธรรม และ
จิต วิญ ญาณของประชาชนทั่ วโลก (ทิศ นา แขมมณี , 2555) จากสภาวการณข องสัง คมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 การกําหนดยุทธศาสตรและการสราง
ความพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฟนแลนด นิวซีแ ลนด สหราชอาณาจักร เกาหลีใต จีน เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย มีมาตรการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งดานทักษะความรู ทัศนคติ คานิย ม
สงผลใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประชาชนทุกคนมี
โอกาส ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิทยากร เชียงกูล, 2552)
สําหรับประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีผ ลทําให
คนไทยและสังคมไทย ตองปรับตัวใหทันกับสภาวะการเปลี่ย นแปลง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายดานตามบริบทของโลก อาทิ การรวมกลุมของประเทศในเขตภูมิภาคเดียวกัน การขยายตัวทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและบริการ เปนตน ซึ่งปจจัยสําคัญ
ที่จะชวยใหคนเผชิญการเปลีย่ นแปลงดังกลาวคือ คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คนถือวาเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันในโลกสมัยใหม ดังนั้น
สิ่งแรกที่ตองรีบเรงใหเกิดขึ้นในประเทศไทยคือ การพัฒนาคนใหมีศักยภาพในระดับสากล โดยตอง
เปนคนดี เปนคนเกงและมีฐานะเปนทุนทางสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศใหกาวหนาและเทียบเทา
อารยประเทศได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) ในกระแส
การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไดถูกนํามาใชเปนหลักการและแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การสราง
สังคมแหงการเรียนรู และการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งแนวคิดนี้ไดเปนพลังผลักดัน
สําคัญของการปฏิรูปการศึกษา การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหกับทองถิ่นและภาคสวน
ตาง ๆ สงผลใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 โดยคนไทยตองไดเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี
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คุ ณภาพคื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา และการเรี ย นรู ข องคนไทย พั ฒ นาผู เ รี ย น
สถานศึกษาและแหลง เรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูต รและเนื้อหาภายใตระบบบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแตเกิดและสิ้นสุดเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง การศึกษา
ตลอดชีวิต ครอบคลุ มการศึกษาและกิ จกรรมการเรีย นรู ทั้ งหมดที่เ กิด ขึ้น ในทุ กช วงของชี วิต ตั้ง แต
การศึกษาในวัยเด็กไปจนถึงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
หรื อการศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชี วิต จะชวยให บุค คลดํา รงชีวิ ตประกอบอาชีพได อย าง
เหมาะสมและมี ความรู ความสามารถเพียงพอที่จะเผชิ ญกับ ชีวิต และความเปลี่ย นแปลงที่เกิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบั ญญัติสงเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 บัญญัติไววา หลักการจัด การศึกษาให
เป นการศึ กษาตลอดชี วิ ต สํ าหรั บ ประชาชน และให ทุ กภาคส วนของสั ง คม มีส วนร วมในการจั ด
การศึกษา อาจจัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูป แบบก็ได จะเห็นไดวาปจจุบันโครงสรางทางการศึกษาของประเทศไทย
พยายามจัดการศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน โดยการขยายชองทางการศึกษา
ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหบุคคลสามารถเรียนรูไดทุกชวงอายุตลอดชีวิต นอกจากนี้ ตามนโยบาย
และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 แนวทางหนึ่งที่
สําคัญคือ การสรางชุมชนการเรียนรู ซึ่งในการสรางชุมชนทั่วไปใหเปนชุมชนการเรีย นรูไดนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่ชุมชนตองใชการเรียนรูเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนและตองสราง
สภาพแวดลอมของชุมชนใหเอื้อตอการเรียนรูของคนในชุมชนดวย (เกษม วัฒนชัย, 2549)
การพัฒ นาคนสูสังคมแหงการเรี ยนรูจึงเปนเปาหมายในการพัฒนาคนไทยทุ กกลุม วัย ให มี
ศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะการเรีย นรูตอเนื่องตลอดชีวิต คิด เปน ทําเปน การสั งเคราะห
ความรู รวมทั้ งการเสริ มสร า งสภาพแวดล อมทางครอบครั ว ชุ มชนและสั ง คมให มั่นคง โดยยึ ด
โครงสร างทางสั งคมของชุ มชนเปนฐานของการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู โดยใชศัก ยภาพและ
ทรัพยากรในชุมชนเปนหลักใหประชาชน และทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการกําหนด
และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชนทองถิ่น เกิดเปนชุมชนการเรียนรู
การพัฒนาชุมชนซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืนจําเปนตองการสรางชุมชน
ในมีค วามยั่งยืนของชุมชนการเรีย นรู ตองเป นชุ มชนที่สามารถดํารงสภาพของการเปนชุมชนการ
เรีย นรู อย างตอเนื่อง มีก ารพั ฒนา ปรั บปรุ ง เปลี่ย นแปลงอยู ตลอดเวลา มีการสนับ สนุ นใหสั งคม
ทุกภาคสวนและทุกระดับไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
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การเรียนรู จะทําใหเกิดพลังชุมชนที่เขมแข็ง หรือชุมชนเขมแข็ง (มิ่งขวัญ คงเจริญ, 2553) แตในการ
พัฒนาที่ผานมายังไมสามารถบรรลุการเปนชุมชนการเรียนรูไดอยางแทจริง เปนเพีย งการสรางแหลง
เรียนรู ศูนยการเรียนรู การแลกเปลี่ยนองคความรูห รือสรรหาผูรูแ ละภูมิปญญา แตยังไมสามารถให
คนในชุ ม ชนบุ ค คลตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู มี ทั ก ษะและกระบวนการในการคิ ด
การวิเคราะห และการแกปญหาสามารถสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถใชความรูได
อยางถูกตอง (เกษม วัฒนชัย, 2549) ซึ่งนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ไดใชคําอธิบายเกี่ยวกับ
ชุมชนการเรียนรูไวหลากหลาย ไดแก สังคมแหงการเรียนรู เมืองแหงการเรียนรู ชุมชนแหงการเรียนรู
และนครแหงการเรีย นรู ถึงแมจะมีคําอธิบายที่ห ลากหลายแตแ นวคิดของชุมชนการเรียนรูมีค วาม
สอดคลองกัน กลาวคือ ชุมชนการเรียนรู เปนรูปแบบของการจัดการศึกษาชุมชนโดยเปนกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม เพื่อเริ่มตนศึกษาสิ่ งใหม ๆ ทามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคม โดยนํา
ความก าวหนาทางดา นขอ มู ลสารสนเทศมาใช เ พื่อ เปนการสร างโอกาสในการแลกเปลี่ ย นความรู
ระหวางบุคคล สังคมและภูมิภาคอยางไรพรมแดน เพื่อใหคนในสังคมมีนิสัย รักการเรีย นรูตลอดชีวิต
และสามารถใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่การงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได (Jarvis,
2007) ดังนั้นในชุมชนการเรียนรูจึงจําเปนต องมีการจัด การศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อ
สงเสริมใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องและยั่งยืนได
สําหรับประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรู
ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน
ทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง แตพบวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ปรากฏว า มี ป ญ หาต องเร ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก ไขหลายประการ โดยเฉพาะคุ ณภาพการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา หนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระ
และความคล องตั ว ในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาเท า ที่ ค วร การให บ ริ ก ารการศึ ก ษาแก
ผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง การศึกษาตลอดชีวิตขาดเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมที่จะทําใหมีสัมฤทธิผล
ตามที่ควร ขาดการปรับปรุง กฎระเบียบที่จะเอื้ออํานวยใหผูเ รีย นสามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําให
การศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีชีวิต ของคนในชาติ รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการบริห ารและ
จัดการศึกษา แมวาจะมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เปนกลไกขับเคลือ่ นหลักการและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่สําคัญกลไกหนึ่ง
ก็ตาม (สุวิธิดา จรุงกียรติกุล และคณะ, 2555) การเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีนอย กลุมเปาหมายของ กศน. มีจํานวนมาก มีสภาพและ
ความต องการทางการเรีย นรูที่ ห ลากหลาย ขาดระบบฐานขอ มู ลที่ มีความสมบูรณ และความเป น
ปจจุบันของผูเรียน ผูจัด และผูสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้บุค ลากรทางการศึกษา
ยังเนนบทบาทผูจัดมากกวาการเปนผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ยังหมายรวมไปถึงภาคี
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เครือขายขาดแรงจูงใจและความเขาใจในบทบาทของตนเอง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2554) ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2552-2559) ที่เสนอปญหาในการดําเนินการไว
วา การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีปญหาในการดําเนินงาน
หลายประการ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการที่ห ลากหลายของ
กลุมเปาหมาย อีกทั้งผลการเรียนของผูเรียนการศึกษานอกระบบยังต่ํากวาเกณฑ ขั้นต่ํา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) สอดคลองกับ สุมาลี สังขศรี (2557) ที่ระบุปญหาการขับเคลื่อน
การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนวา ประชาชนยังตองไดรับการศึกษาหรือความรูเพิ่มเติมอีกอยางตอเนื่อง
เพื่อที่จะใชในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดอยางเหมาะสมในทุกชวงของชีวิต การศึกษา
ในชวงหลังวัยเรียนนี้จะมีรูปแบบที่ไมเหมือนการเรียนในระบบโรงเรียน แตจะตองจัดใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูที่พนจากวัยเรียนมาแลว ซึ่งเรียกวาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาแตละรูปแบบเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากที่สุดนั้น ตองคํานึงถึงสภาพของ
สังคมที่อยูอ าศัยดวย จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิตมีความสําคัญอยางยิง่ เปนหัวใจของการพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู โดยชวยเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดขี องบุคคล กลุมบุคคล ซึ่งเปนกําลัง
สําหรับการพัฒนาและสรางความเจริญกาวหนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางสมดุล มั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับประเทศไทยไดรับ การพัฒนามา
อยางตอเนื่องเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชวี ิตของคนในชาติ ทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เกิดสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหงการ
สรางสรรค ระบบการศึกษาและเรียนรูเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศที่มีศักยภาพอยาง
แท จริ ง โดยการดํ าเนินการจัด การเรีย นรู จะมุ ง เน นการใหเ ครื อข ายชุ มชนเข ามามี ส วนในการจั ด
การศึกษาและการเรียนรูดวยตนเอง ภาครัฐจะเปนเพียงผูสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
สังคมไทยมีแนวทางที่สรางความยั่งยืนของชุมชนการเรียนรูหลายรูปแบบ ไดแก การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จชุ ม ชนที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู แ ละการวางแผนเป นระบบ มี วิ ส าหกิจชุ มชนเป นตั ว
ขับ เคลื่อ น มีเศรษฐกิจพอเพีย งเปนปรั ชญา เปนการสรางความยั่งยื นของชุ มชนการเรียนรูวิธีหนึ่ง
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีฐานสวัสดิการที่เปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตใหกับชุมชน ทําใหชุมชน
ไดค นพบภูมิป ญญาทองถิ่น เรีย นรูเ ทคโนโลยีใหม และคนหาความคิด สรา งสรรคม าผสมผสานใน
การจัดการทรัพยากรทองถิ่นใหมีมูลคา เปนการพัฒนาชุมชนไดหลุด พนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอ
ความชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก หันมาพึ่งพาตนเอง (เสรี พงศพิศ , 2548) ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนไดมคี วามพยายามที่จะพัฒนาสูชุมชนการเรียนรู ที่ยึดหลักความจําเปนของการเรียนรู
การใหความสําคัญกับชุมชนโดยอาศัยหลักการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน หลักการจัด กิจกรรมที่มี
ความหลากหลายและผสมกลมกลืนกับวิถกี ารดําเนินชีวิต หลักความเสมอภาค เปดกวาง ยืดหยุนและ
การเขาถึงไดงาย หลักความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาคน
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ชุมชน และสังคม มีความพยายามคนหาตนแบบของการเปนชุมชนการเรียนรูที่เห็นไดจากการยกยอง
การคัดเลือกชุมชนตนแบบ หรือการมีชุมชนนํารอง หรือการรายงานผลชุมชนที่ประสบผลสําเร็จใน
การเปนชุมชนการเรียนรู อาทิ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย
พิจารณาผลการดําเนิ นงาน หรื อการใชก ระบวนการเรีย นรู กระบวนการมีส วนรวมของชุมชนเป น
เงื่อนไขในการคัดเลือกชุมชนตนแบบ (มิ่งขวัญ คงเจริญ, 2553)
อยางไรก็ตามบริบทของสังคมไทยที่มีลักษณะของชุมชนทีเ่ ปนทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ซึ่งมีโครงสรางพื้นฐานที่แตกตางกัน เปนผลใหความเจริญและการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจแตกตางกัน
การพัฒนาจากเงื่อนไขที่แตกตางยอมเกิดผลของการพัฒนาที่แ ตกตางกัน ดังนั้น การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต จะเปนสิ่งที่สะทอนถึงความเปนไปได ในการนําแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิ ตมาใชป ฏิบั ติ
ไดจริง เพื่อขั บเคลื่อนชุมชนใหเปนชุมชนการเรีย นรูได จึงจําเปนอยางยิ่งที่ห นวยงาน องค กรและ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองรูและทําความเขาใจในปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตมีความเปนไปไดจริง เพื่อสามารถ
ขับเคลื่อนใหเกิดชุมชนการเรียนรูขึ้นจริง และดํารงอยูอยางยั่งยืนในสังคมไทย จะเห็นไดวา การศึกษา
ตลอดชีวิตตองยึดหลักการบูรณาการและความเชือ่ มโยงอยางตอเนื่องของการเรียนรูเขากับวิถีชวี ติ ของ
ผูเรียนและสภาพชุมชน สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูข องตน
สงเสริมการเรียนรูเพื่อการคิดเปนและแกปญหาเปน โดยการคิดวิเคราะห ตัด สินใจและแกปญหาบน
พื้นฐานของขอมูลและเหตุผล นอกจากนี้ตองยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยใหผูเรียน ชุมชน และ
องคกรทองถิ่นมีสวนรวม เนนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับชุมชนทองถิ่น และสุดทายคือตอง
ยึดหลักการความยืดหยุนและความหลากหลาย เพื่อมุงใหการศึกษามีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ
ความตองการดานการเรียนรู ข องประชาชนอยางกวางขวาง (ประไพ ศิวะลีราวิล าศ, 2549) โดย
สามารถนําการศึกษาตลอดชีวิตมาใชเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูไดจริงบนพื้นฐานของบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูใน
บริบทสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่ง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ออกเปน 2 สวน
ประกอบด วย ดัง นี้ 1) ขอบเขตด านประชากร และ 2) ขอบเขตด านเนื้อ หา โดยมี รายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
ขอบเขตด า นประชากร ได แ ก ผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณวุ ฒิด านการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย นักการศึกษา
ตลอดชีวิต นักวิชาการศึกษา ผูบริหารนโยบาย ผูปฏิบัติการสอน นักการเมือง และนักพัฒนาภาค
ประชาชน ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยผูวิจัยใชเกณฑในการคัดเลือก และเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปด เพื่อประมวลผลสรุปเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่ ขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหการวิเคราะหแ นวทางการจัด ศึกษา
ตลอดชี วิต เพื่ อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู ในบริ บทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ในพื้นที่
ชุมชนการเรียนรูตนแบบ จํานวน 2 แหง ประกอบดวย ชุมชนเมือง 1 ชุมชน และชุมชนชนบท 1
ชุมชน ดังนี้
2.1 การศึกษาแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูใน
บริ บทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ผู วิจัยได ศึก ษาเนื้ อหาจากเอกสารรายงานการวิ จัย
หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกีย่ วของทั้งในประเทศและตางประเทศระหวางป พ.ศ. 2547
จนถึง พ.ศ. 2557 โดยใชแบบวิเคราะหเอกสาร อีกทั้งการวิเคราะหแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการคัดสรรชุมชน
การเรีย นรู ต นแบบจํา นวน 2 แห ง และเก็ บรวบรวมขอมูล จากแบบสั มภาษณ และแบบสอบถาม
ปลายเปด เพื่อใหไดองคความรูตามวัตถุประสงคการวิจัย
2.2 การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูใน
บริบทสังคมและวั ฒนธรรมของประเทศไทย ผูวิจัย สรุปเนื้อหาที่ไดจากการสัม ภาษณผู เชี่ยวชาญ/
ชุมชนการเรียนรูตนแบบ เพื่อกําหนดแนวทาง/ประเด็นการสนทนากลุม โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสัมภาษณและการสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.3 บริบทของการวิจัยครั้งนีค้ ือ ชุมชนการเรียนรูต นแบบในประเทศไทย
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นิยามศัพท
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง เปนแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแต
กอนวัยเรียนจนถึงวัยชราที่เชื่อวามนุษยสามารถเรียนรูจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสามารถพัฒนา
ตนเองได ตลอดเวลา เปนการศึก ษาที่เ ป ดโอกาสในการเรีย นรู เกิ ด การเรี ย นรูใหม ๆ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อใหเ กิด
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง มุงพัฒนา
บุคคลใหสามารถพัฒนาตนเอง และปรับตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและ
เศรษฐกิจของโลก
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ใหผูเรียนมีเจตคติ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปแกปญหาหรือตอบสนองความ
ตองการในชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การจัดกระบวนการเรีย นรูใหมีผลต อการ
เรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล ประกอบดวย องคประกอบหลักแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ
ผลผลิตจากแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีลักษณะเปน (1) การดําเนินการตลอดชีวิตใหกับ
ประชาชน (2) เปนการจัดที่มีการวางแผน ทําใหไดรับ ความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนต อการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ (3)
เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง และ (4) ใชแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิต (5) เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดลอม
ของผูเรียน โดยแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบการพูดคุยหารือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งใน
ระดับ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ การในการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต และเป นแนวปฏิ บัติ เ พื่ อให
ประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเป นวิถีชีวิตของคนในชาติอยาง
แทจริงอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/สังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญ
 ญา
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ชุมชนการเรียนรู หมายถึ ง กลุม คนที่อ ยูรวมกัน ณ สถานที่ใดสถานที่ หนึ่ งอยา งแนน อน
มีความสัมพันธและมีปฏิสมั พันธตดิ ตอกัน สามารถดํารงชีวิตทางสังคมรวมกัน และอยูรวมกันในชุมชน
มีกระบวนการพัฒนาคนที่มุงประโยชนของคนเปนหลัก เนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยเรียนรู
องคความรูตาง ๆ ผานผูรู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งทําให
สมาชิกสามารถสรางความรู สรางทักษะและมีระบบการจัดการความรูที่ดี รวมทั้งสามารถถายทอด
ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งภายใน และนอกกลุมสมาชิก ตลอดจนสามารถใชความรูเปน
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เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ แกปญหา อาศัยการเรียนรูเปนฐานการพัฒนาทั้งในระดับตัวบุคคล
และชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู หมายถึง กระบวนการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการสงเสริมกิจกรรมการเรีย นรูอยางตอเนื่องของชุมชนและภาคีเครือขายเรียนรูเพื่ อใหสมาชิก
ชุมชนสามารถพั ฒนาตนเองความรู ทัก ษะ และเจตคติ ที่ดีสําหรั บการทํ างานและการดํ าเนินชีวิ ต
ชุมชนการเรียนรูเปนการสรางภูมิคมุ กันหรือการสรางพลังใหกับประชาชนเพื่อใหเผชิญกับสภาพสังคม
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยจะเปนประโยชนกับหนวยงาน องคกร และสถานศึกษา ตลอดจนผูที่ทํางานเกี่ยวของ
กับ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต สามารถนํามาใชเปน แนวทางในการพัฒนาหลักสูต ร การวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู และการพัฒนาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับบริบทของแต
ละพื้นที่ก็จะชวยใหโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตเขาถึงประชาชนไทยไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริ บทสั งคมและวั ฒนธรรมของประเทศไทย” ผูวิจัยไดท บทวนเอกสาร และงานวิจัย ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความเปนมาของการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
1.3 นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต
1.4 ความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
1.5 องคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
1.6 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู
2.1 แนวคิดในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู
2.2 ความหมายของชุมชนการเรียนรู
2.3 ขั้นตอนการพัฒนาชุมชุนการเรียนรู
ตอนที่ 3 บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
3.1 บริบททั่วไป
3.2 แนวโนมการพัฒนาของประเทศไทย
3.3 การนําวัฒนธรรมและภูมิปญญามาเปนปจจัยเสริมในสังคม
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความเปนมาของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตไดมีการกลาวถึงและใหความสําคัญเปนครั้งแรกในการประชุมนานาชาติ
วาดวยเรื่องการศึกษาผูใหญ (World Education on Adult Education) ในป ค.ศ. 1960 ที่จัด ขึ้น
ณ กรุ ง มอนทรี ออล ประเทศแคนาดา โดยการขั บ เคลื่ อนขององค การศึ กษาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
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วัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO) ซึ่งมีบทบาทในการสนับ สนุนและสงเสริมใหทุกประเทศนํา
แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาใชในทางปฏิบัติตามรูปแบบและแนวทางที่แตกตางกันของแตล ะ
ประเทศทั่วโลก
จุดเริ่มตนเกี่ยวกับความคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาจากผลงานของ Philiph Coombs
และ Mansoor Ahmed ซึ่งไดแ สวงหาแนวทางในการจัดการศึกษาใหแ กเยาวชนและผูใหญที่อยู
นอกระบบโรงเรียนจากการสํารวจการจัดการศึกษาอบรมของสังคมตาง ๆ ทั่วโลก ผลการสํารวจไดมี
การจําแนกกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรูไดเปน 3 แบบคือ 1) Formal Education 2) Nonformal Education 3) Informal Learning ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ย นการจําแนกกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรูดังกลาวขึน้ ใหมจาก Informal Learning ไปเปน Informal Education เพื่อใหเขากับ
การศึกษาในประเภทอื่น ๆ นับจากนั้นเปนตนมา แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตไดเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางในวงการศึ กษาทั่วโลก โดยการสง เสริ มสนับสนุนจาก UNESCO ในการเผยแพร
แนวคิดและขอเสนอแนะใหประเทศต างๆ ได นําไปพัฒนาและกํ าหนดเปนแนวทางที่ เหมาะสมใน
ประเทศของตน จากนั้นในป ค.ศ. 1972 ไดมีการประชุมที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และกรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา ในป ค.ศ. 1986 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาดานการศึกษาตลอดชีวิต สรุปได
ดังนี้
1. โดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย มีก ารแสวงหาความรู และพั ฒ นาตนเองอยา งต อเนื่ องอยู
ตลอดเวลา เนื่องจากมนุษยสามารถเรียนรูจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมทุกขณะ
2. การศึกษาไมไดจํากัดเฉพาะแตในโรงเรีย นเทานั้น แตการศึกษาที่แทจริงไดค รอบคลุมถึง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถเรียนรูไดไมมีวันสิ้นสุด
3. การศึกษาตลอดชีวิต เปดโอกาสใหทุกคนไดรับ การศึกษาอยางทั่วถึง เนื่องจากสามารถ
เลือกเรีย นไดต ามความตองการ มีความยืด หยุนไดตามโอกาส ทุกคนสามารถเรีย นรูไดจากทุกแหง
ตามที่โอกาสจะเอื้ออํานวย
สําหรับประเทศไทยจุดเริ่มตนของการศึกษาตลอดชีวิตไดถูกระบุไวในแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2520 เปนครั้งแรก โดยมีจุดมุงหมายของการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต อยางไร
ก็ดี เมื่ อนํ าแนวคิด ของ UNESCO มาใช ในการอธิ บายวิ ธีก ารจัด กิจกรรมการศึกษาของคนไทยใน
อดีตกาล พบวา การจัดกิจกรรมการศึกษาเปนไปในลักษณะของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ย เปนหลั ก จนเมื่ อมี การปฏิรูป การศึ กษาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล า
เจาอยูหัวที่ไดมีการจัดตัง้ โรงเรียนขึน้ การจัดการศึกษาจึงจัดตามระบบและรูปแบบของโรงเรียน จนถึง
พ.ศ. 2483 ไดมีการจัดการศึกษาแบบคูขนาดสําหรับผูใหญที่อยูนอกวัยเรียนกับการศึกษาในโรงเรียน
ซึ่งมีรูปแบบคลายกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิตไดมีการกลาวถึงอยางกวางขวางมากขึ้น นับจากมีแ ผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
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2520 เปนตนมา จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การศึกษาตลอดชีวิตไดถูกบัญญัติไวเปนแนวทางหลักในการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับ ประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจั ด การศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาสาระและกระบวนการเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
ปจจุบันในยุค กระแสโลกาภิวัต นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาไดนําแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาเปนหลักในการจัด
การศึกษา เห็นไดจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2561 ไดกําหนด
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมาย
หลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูข องคนไทย 2) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและสามารถเรียนอยางทั่วถึงมีคณ
ุ ภาพ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2552)
จากปญหาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัต น มีผลกระทบในทั้งทางบวกและทางลบ
ตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ดังนั้นประชาชนทุกคนตองเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู ความคิด และทักษะชีวิตใหสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได
อยางตอเนื่องตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งการมีชีวิตอยูรอดในสังคมนั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน
และการจะมีชีวิตอยูรอดตอไปไดนั้นตองมีวิธีการเรียนรูที่นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน (ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ, 2551) และตองเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข ศ รี (2544) ไดใหค วามหมายของการศึกษาตลอดชีวิ ตไววา เปนภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาให
บุคคลสามารถปรับ ตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในทุกชวงชีวิตของคน ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจากแหลงความรูในชุมชนและสังคม เกิด ขึ้น
ไดทุกที่ทุกเวลาไมจํากัดสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่มีค วามสัมพันธกับ วิถีชีวิตและ
การดําเนินชีวิตของบุคคล
นภมณฑล สิ บหมื่นเป ย ม (2548) ได ใหค วามหมายของการศึ กษาตลอดชีวิต หมายถึง
แนวความคิดที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยูในสังคมมาใชในการพัฒนาความรู
ความสามารถ และความคิดของมนุษยใหสามารถแกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเกิดถึงตาย
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อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ไดใหความหมายไววา การศึกษาตลอดชีวิตเปนกระบวนการ
ศึกษาที่มีกระบวนการเรีย นรูอยางตอเนื่อง มุงเนนการพัฒนามนุษยใหส ามารถปรับ ตัวเขากับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันและพัฒนาตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของแตละคน เปนการศึกษาที่เกิด
จากแรงจูงใจในการเรียนรูข องตนเองจากแหลง การเรีย นรูทั้งที่อยูในระบบ นอกระบบ และไมเป น
ทางการ
Dave (1976) ได ให ค วามหมายไว วา การศึ กษาตลอดชีวิ ต เป นแนวคิ ด ที่พยายามมอง
การศึกษาในองครวมซึ่งรวมการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหมีการประชาสัมพันธทั้งในเรื่องเวลา และเนื้อหาสาระที่คนเราจะตองนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิต มีการยึดหยุนดานเวลา สถานที่ เนื้อหา และเทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
สรุปไดวา การศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาที่สนับสนุนสงเสริมใหบุคคลสามารถเรียนรูได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดถึงตายเปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานและเชื่อมโยงรูปแบบการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาดวยกัน เพื่อชวย
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนใหมีความพรอมทุกดาน และสามารถจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปจจุบัน อีกทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนให
สังคมเปนสังคมแหงการเรียนรู
1.3 นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่จัดใหกับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดลอมของผูเรียนเพื่อให
ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ส วน“การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ”
หมายความวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเปนผลมาจากการไดรับ
ความรู ทั กษะ หรื อ ประสบการณจากการศึกษา หรื อจากกิจกรรมในวิ ถี ชี วิต ที่ ส ามารถเกิ ดขึ้ นได
ตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตจึงเปนการจัดเตรียมกระบวนการ
หรือประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเปาหมายเพื่อใหบุคคลพัฒนา
เติมเต็มตามขีดความสามารถของตนเองและเปนสมาชิกที่ดีในสังคมที่ตนอาศัยอยู พัฒนาใหบุคคลได
พัฒ นาตนใหทัน ตอการเปลี่ย นแปลงของโลกเพื่ อการทํางานและการอยูรวมกั นในสั งคม สําหรั บ
ประเทศไทยหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมีความมุงมั่นในการสรางโอกาสในการเรีย นรูตลอดชีวิต
ใหแกประชาชน โดยการสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย คํานึงถึงการสรา งความ
เสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดแกประชาชนทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส เด็กเรรอน
คนไรบาน ผูไรสัญชาติ ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุ
คนไทยในตางประเทศ โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดา สนับ สนุนการจัดการศึกษา

13
ตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้ งแตกอนวัย เรีย นจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จัดการศึกษา
สําหรับประชากรวัยแรงงาน ตลอดจนผูสูงอายุ เพื่อเปนการยกระดับการศึกษาใหแกป ระชาชน โดย
จัดใหมีการเทียบโอนความรูและประสบการณ การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบระดับการศึกษา
การพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ประเทศไทยไม
มีนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตที่เฉพาะเจาะจง อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห งชาติฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบั ญญั ติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมถึงนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานขององคการหรือหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อธิบายถึงการศึกษา
ตลอดชีวิตวาเปนเปาหมายสําคัญทางการศึกษาของประเทศ การสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และการพัฒนาเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)
ในป พ.ศ. 2555 ได มี ค วามพยายามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคใหเปนกฎหมาย วาดวยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิต ของ
คนในชาติ ทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เกิดสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหงการสรางสรรค ระบบการศึกษาและเรีย นรูเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการพั ฒนาประเทศที่มีศักยภาพอยางแทจริ ง ประกอบ 3 หมวดหลั ก และ 40 มาตรายอ ย
ดังรายละเอียดสวนหนึ่งของรางพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต ดังตอไปนี้
หมวด 1 การจัด การสงเสริม และการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
สวนที่ 1 บททั่วไป กําหนดให ใหบุค คลมีสิ ทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ตลอดชีวิตที่มคี ุณภาพ ยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับวิถีชีวิต ความตองการ และความแตกตาง
ของบุคคล การจัดการสงเสริม และการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ใหดําเนินการโดยไมจํากัดเพศ
อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ และความสนใจของบุคคล โดยยึดหลักการ 4 ประการ คือ (1) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาของประชาชน (2) สนองความจําเปนและความตองการในการเรียนรูของบุคคล
และชุมชน (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง (4) สงเสริมใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต (รางมาตรา 6 -7)
สวนที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต กําหนดใหการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหจัดใน
สถานศึกษา สถานที่ของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต หรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตามแผนการ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่คณะกรรมการกําหนด การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตองคํานึงถึงความ
เปน เอกภาพดานนโยบายและความหลากหลายในการปฏิ บัติก ารศึ กษาที่เ หมาะสมสอดคลองกั บ
ความถนัดและความสนใจของบุคคล การมีสวนรวมของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตในการ
เสนอแนะกรอบนโยบายเกี่ ยวกับ การผลิ ตและพัฒนากํ าลั งคนของประเทศ รวมทั้ง เสนอแนะการ
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กําหนดมาตรฐานการศึกษา เปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตคือ (1) ผูเรียนมีเจตคติ ทักษะและ
ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชเปนและพัฒนาตนเองใหมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียนรู ไดรับความรูที่
สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความพรอมในการดําเนิน
ชีวิตอยางผสมกลมกลืนกับสังคมที่ตองใชความรูอยางรอบดาน และสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใช
ประโยชน ในการเที ย บโอนผลการเรี ย น เที ย บโอนความรู แ ละประสบการณ และเที ย บระดั บ
การศึกษาได (3) บุคคลและชุมชนเกิดการเรีย นรูที่สอดคลองกับ สภาพสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี เพื่อใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการสรางสรรคและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การจัด ทําแผนการสงเสริม การศึกษาตลอดชี วิต ให คณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและใหความเห็นชอบ (รางมาตรา 8-11)
สวนที่ 3 การส ง เสริมและการสนับ สนุ นการศึ กษาตลอดชี วิต การสง เสริ ม และการ
สนั บสนุน การศึ กษาตลอดชีวิ ต ใหส วนราชการ หนวยงานของรัฐที่เ กี่ย วข องและภาคีเ ครือข า ย
การศึกษาตลอดชีวิต ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนในเรื่อง (1) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสนั บสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (2) การชวยเหลือดานการเงินใน
รูปแบบของงบประมาณหรือการบริจาค เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (3) การจัดการศึกษา การพัฒนา
วิชาการและบุคลากร การใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (4) สิทธิประโยชน
และการยกยองประกาศเกียรติคุณตามความเหมาะสมใหแกผูสงเสริมและสนับ สนุนการศึกษาตลอด
ชีวิต (5) การสรางและพัฒนาแหลงการเรีย นรูที่หลากหลาย เพื่อใหบุค คลสามารถเขาถึงไดตาม
ความเหมาะสมและเอื้ อตอการเรี ยนรูของชุมชน (6) ทรัพยากรอื่นที่เกี่ย วของกับการดําเนินการ
เพื่อใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรูตามความสนใจและความตองการที่สอดคลองกับความจําเปนของ
สังคม (รางมาตรา 12)
กําหนดใหสวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรวมมือกับภาคีเครือขา ย
การศึกษาตลอดชีวิตดําเนินการในเรื่อง (1) จัด ใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรีย นรูที่หลากหลาย
ใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูอยางสะดวกและทั่วถึง (2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ใหเกิดความรวมมือและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (3) สงเสริม
และสนับสนุนใหภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตไดรับโอกาสในการจัด สรรทรัพยากรและเขาถึง
แหลงเงินทุนอยางทั่วถึง (รางมาตรา 13)
กําหนดใหการสงเสริมและการสนับสนุนการศึก ษาตลอดชีวิต ใหดํา เนินการเพื่อ
เปาหมายในเรื่อง (1) ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมที่ใชความรู ภูมิปญญา คุณธรรม และจริยธรรมเปนฐานในการ
พัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต (2) ภาคีเครือขาย
การศึกษาตลอดชีวิตเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัด กิจกรรมการศึกษา (ราง
มาตรา 14)
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กํา หนดให กระทรวงศึ กษาธิ การสงเสริ มและสนั บสนุ นการศึ กษาตลอดชี วิ ต โดยให
ความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ (รางมาตรา 15)
หมวด 2 คณะกรรมการการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเลขาธิการสภาการศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนไมเกินสิบสองคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ ใหเลขาธิการสํานักงาน
การศึกษาตลอดชีวิตเปนกรรมการและเลขานุการ คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป และการพ นจากตํา แหนงตามวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การประชุ ม
คณะกรรมการ องคประชุม และใหมีการประชุมคณะกรรมการปละไมนอยกวาสี่ครั้ง (รางมาตรา 1619)
กํา หนดถึงอํ านาจหนา ที่ ของคณะกรรมการ ให มีค ณะกรรมการการศึ กษาตลอดชี วิ ต
จังหวัดทุกจังหวัด อํานาจหนาที่ ข องคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตจังหวัดและคณะกรรมการ
การศึกษาตลอดชีวิตกรุ งเทพมหานคร การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิ ตจังหวั ด
และคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกวา “คณะอนุกรรมการภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต” (รางมาตรา 20-24)
หมวด 3 สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานการศึกษาตลอด
ชีวิต ใชชื่อยอวา ““สํานักงาน กศช.”” ขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนกรม กําหนดอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต ใหมีสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิตจังหวัดทุกจังหวัด และ
มีสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิตกรุงเทพมหานคร และใหสถานศึกษาทําหนาที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต
หรือจัดรวมกับภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ตามแผนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัด
หรือแผนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตกรุงเทพมหานคร ใหสถานศึกษาแตละแหงมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเปนระบบการประกัน
คุณภาพภายในสําหรับสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน ใหรัฐมนตรีจัดทําบัญชีรายชื่อสถานศึกษาตาม
มาตรา 28 (รางมาตรา 25-31) และบทเฉพาะการ (รางมาตรา 32-40)
จะเห็ นได วา การกํ าหนดนโยบายการศึ ก ษาตลอดชี วิต มี ความสํ า คั ญ ยิ่ ง ตอการส ง เสริ ม
การศึกษาตลอดชี วิตสํ าหรั บ ประชาชน ซึ่ งเปน การศึกษาที่ผ สมผสานระหว า งการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต แตตลอดระยะเวลาที่ผา นมาปรากฏวา มีปญหาตองเรงพัฒนาปรับปรุงแกไขหลายประการ
โดยเฉพาะคุ ณภาพการศึก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง การเพิ่ มโอกาสทาง
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การศึกษา หนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเทาที่ควร
การใหบ ริการการศึกษาแก ผูด อยโอกาสยั งไมทั่วถึง การศึก ษาตลอดชี วิตขาดเนื้อหาและวิธีก ารที่
เหมาะสมที่จะทําใหมีสัมฤทธิ ผลตามที่ควร ขาดการปรับ ปรุงกฎระเบีย บที่จะเอื้ออํา นวยใหผูเรีย น
สามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ รวมทั้งยังขาด
การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา แมวาจะมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกลไกขับเคลื่อนหลักการและเจตนารมณของกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติที่สําคัญกลไกหนึ่งก็ตาม เพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ ทุก
คนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เกิดสังคมแหง
การเรียนรูและสังคมแหงการสรางสรรค ระบบการศึกษาและเรียนรูเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนา
ประเทศที่มีศักยภาพอยางแทจริงภายใตหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตที่หนวยงานภาครัฐมีรายละเอียด ดังนี้
1. เสนอใหมีการตรากฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวิต คือ พระราชบัญญัติ เพื่อเปนกลไก
ในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกประชาชน และเปนกฎหมายวาดวย
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ อีกทั้งเปนการเปดใหทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
2. การยกระดั บ การศึ ก ษาประชาชนอย างมีคุ ณภาพ เพื่อสร างความรู ความสามารถให
ประชาชนสามารถอยู บนโลกได อยา งมีความสุ ขดวยกระบวนการของการเรี ยนรูต ลอดชีวิต อีกทั้ง
สอดคลองกับการเตรียมประชาชนทุกระดับเขาเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
และตลาดแรงงานอาเซียน (ASEAN Market)
3. การจัดตั้ง ศูนยฝกอาชีพชุมชนใหเปนองคกรในชุมชนทําหนาที่จัดการเรียนการสอนอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา และประชาสัมพันธ รวมถึงจําหนายผลิตภัณฑข องผูเรียน โดยวิชาที่เปด สอนจะมี
กลุมอาชีพที่หลากหลายทั้ง กลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด สรางสรรค
กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เพื่ อใหป ระชาชนมีความรูแ ละทักษะการประกอบ
อาชีพ และมองเห็นชองทางอาชีพที่จะสรางรายไดอยางยั่งยืน
4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูต ร OTOP Mini MBA ซึ่งเปนหลักสูต รเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และดําเนินธุรกิจเพื่อการสงออก โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการผลผลิตหรือสินคา ที่พัฒนาขึ้น สามารถจําหนายไดในตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
5. คูปองสรางเสริมอัจฉริยะ โดยแจกคูปองใหแกเด็กเพื่อนําไปซื้อหนังสืออานดวยตนเองตาม
ความตองการและความสนใจจริง ๆ เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีนิสัย รักการอาน ใฝเรียน ใฝรู และเปนการ
พัฒนาคุณภาพการเรีย นการสอนอีกทางหนึ่ง โดยมีเปาหมายที่จะแจกคูป องใหแ กเด็กดอยโอกาส
ทุกคนในทุกจังหวัด ที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
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จะเห็นไดวา นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตเปนนโยบายที่ใหค วามสําคัญกับ การศึกษาตลอด
ชีวิตที่จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรู คือ ทุนที่มี
พลังในการตอสูกับความยากจน ตองมุงการกระจายประโยชนอยางเทาเทีย ม การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
1.4 ความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
คณะกรรมาธิ การนานาชาติว า ดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดจัด ทํารายงานเสนอต อ
องคการยูเนสโก (UNESCO) เมื่อป พ.ศ. 2540 วาดวยเรื่อง “การเรียนรู: ขุมทรัพยในตน” ที่ไดเสนอ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตประกอบดวย สี่เสาหลักที่เปนรากฐานของการศึกษา
หรือที่เรียกวา The Four Pillars of Education ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2540)
1. การเรีย นรูเ พื่อรู (Learning to Know) เปนการเรียนรูที่เ นนการรวบรวมองคค วามรูที่
สําคัญเขาดวยกัน มีการศึกษาลงลึกในบางวิชาที่เลือกไว ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการนํา ไปสูการศึกษา
ตลอดชีวิต และการแสวงหาองคความรูอยูตลอดเวลา
2. การเรียนรูเพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) เปนการเรียนรูที่เ นนการพัฒนาในลักษณะ
ของทักษะและศักยภาพของมนุษย เพื่อใหมนุษยไดมีโอกาสในการปฏิบัตแิ ละพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยางจริงจัง
3. การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to Be) เปนการเรียนรูที่เนนใหมนุษยสามารถอยูร วมกันได
อยางสันติสุข มีความรัก และเคารพซึ่งกันและกัน สรางความรูความเขาใจในการอยูรวมกับ ผูอื่นโดย
ผานการขัดเกลาทางสังคม
4. การเรียนเพื่อที่จะอยูร วมกัน (Learning to Together) เปนการเรียนรูที่เนนความสามารถ
ในการพัฒ นาชีวิ ตในทุ ก ๆ ดา น โดยพัฒ นาความเข าใจในการอยูรวมกับ ผูอื่น สํานึกถึง การพึ่ งพา
อาศัยกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นรวมกัน เพื่อสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วไดอยางมีความสุข
อุดม เชยกีวงศ (2551) ไดกลาวถึงความจําเปนของการศึกษาตลอดชีวิตไว ดังตอไปนี้
1. ป จจุบัน ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูในความรั บผิดชอบของรัฐบาลไม เพีย งพอที่จะ
พั ฒ นาคุ ณภาพของประชาชนให ทั น ต อการเปลี่ ย นแปลงได จึ ง จํา เป นต องระดมทรั พ ยากรทาง
การศึกษาที่มีอยูอยางมหาศาลในภาคเอกชนและประชาชน
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและขาวสารจําเปนตองพัฒนาประชาชนใหสามารถที่
จะใช ป ระโยชน จากเทคโนโลยี แ ละข า วสารในการแก ป ญ หาและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ชวยใหปรับเปลี่ยนและกําหนดสัมพันธภาพระหวาง
การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ไดใหความสําคัญเปนพิเศษ
ตอการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเปนกระบวนการที่ทํ าใหแ ต ละคนสามารถใชป ระโยชนจากการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาความรู ความคิด และความสามารถของตนได
อยางกวางขวางและดําเนินตอเนื่องไปตลอดชีวิต
4. ปจจุบันสังคมไดมองขามบุ คลากรทางการศึกษาที่มีอยูเปนจํ านวนมากในชุมชนตาง ๆ
ไดแก ขาราชการที่เกษียณอายุและผูรูที่มีอยูในทองถิ่น โดยเฉพาะพระสงฆ คนชราและผูเปนพอเปน
แม บุคคลดังกลาวควรไดรับการสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในการหลอหลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไดอยางเต็มที่
5. หัวใจในความสําเร็จของการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของคนใน
ทองถิ่นเปนสําคัญ คุณภาพจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนในทองถิ่นไดรับ การพัฒนาความรู ความคิดและ
ความสามารถอยางตอเนื่อง
6. การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ชวยสงเสริมความหมายและคุณคาของพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย เพราะสาระสําคัญของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การชี้แนะแนวทางใหมนุษยพัฒนา
ตัวเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อจะไดสามารถพึ่งตนเองในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เปนการฟนฟูและพัฒนาความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับการดําเนินชีวิต ซึ่งจะนําไปสูการฟนฟูแ ละพัฒนาวัฒนธรรมของคนในชุมชน การจัด การศึกษาที่
สอดคล องกั บ วั ฒ นธรรม หรื อใช วัฒ นธรรมชุ มชนเปน พื้ นฐานก็ ย อมจะเป นการจั ด การศึ กษาที่ มี
ความหมายตอการแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นโดยตรง
8. การส งเสริมการศึกษาตลอดชี วิต เปนการคืนการศึกษาใหแ กชุมชน เพราะชุมชนจักมี
โอกาสไดฟนฟูและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาชุมชน ตลอดจนฟนฟูแ ละพัฒนาภูมิปญญาของ
ชุมชนใหมีคุณคาและมีความหมายตอการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
1.5 องคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชี วิต เป นระบบการศึ กษาที่มีห น าที่ ห ลั ก 2 ประการคือ เพื่ อการสืบ ทอด
วัฒนธรรมความเชื่อ ความรูจากรุนสูรุน เพื่อการธํารงไวซึ่งเผาพันธุ และเชื้อชาติ ประการตอไปเปน
การพัฒนาสังคม โดยสังคมจัดระบบใหการศึกษาไดทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรีย นรูของมนุษยที่มีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา โดยองคประกอบของ
การศึกษาตลอดชีวิตมีนักการศึกษาและนักวิชาการไดอธิบายไวใน 3 องคประกอบ ประกอบดวยดังนี้
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550)
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1. การศึก ษาในระบบ (Formal Education) เป นการศึ กษาที่ เ ป นระบบ มี แ บบแผน
วัตถุประสงค หลักสูตร วิธีการจัด การ การจัดกระบวนการเรีย นการสอน และการวัด ประเมินผลที่มี
ความชัดเจน โดยเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีลักษณะที่เ หมาะสมและมีความพรอมที่จะทํา
หนาที่ตาง ๆ ในอนาคต
2. การศึ กษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนการศึ กษาที่ จัด ขึ้นโดยเนนการ
พัฒนาความรู ความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ จึงมีการ
ออกแบบหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่มีความสอดคลองและยืด หยุนกับ
สภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย เชน สภาพแวดลอม แหลงการเรียนรู สถานการณ ปจจัยเกื้อหนุนที่สงเสริมใหบุคคลเกิด
การเรียนรู ทั้งโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
1.6 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบดวย จุดมุงหมายและรูป แบบของการจัด การศึกษาที่สําคั ญ
จากขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2546) ดังนี้
1. จุดมุงหมายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ตองการใหบุคคล กลุมบุคคลไดรับการศึกษาเพื่อ
ความรู ทัก ษะ และเจตคติ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ที่ จํา เป นต อการเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ซึ่ ง เกิด ขึ้ น
ตลอดเวลา เพื่อใหบุคคลเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่ และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
2. รูป แบบการจั ด การศึ กษาตลอดชีวิต ประกอบดวย 3 รูป แบบดังนี้ การศึ กษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. วิ ธี การจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต มีห ลากหลายรู ป แบบตลอดช วงชี วิต ของมนุ ษ ย โดย
ผูจัดการศึกษาประกอบไปดวยบุคคลและองคกรทุกสวนของสังคม
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากทัศนะของ Knapper and Cropley (1991) ดังนี้
1. หลักการบูรณาการและเชื่อมโยง เปนการเนนความสัมพันธที่ตอเนืองของการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดชวงชีวิตตั้งแตเกิดถึงตาย
2. หลักความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา เปนการสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดมี
โอกาสเลือกศึกษาหาความรูตามศักยภาพและความตองการของตนเอง
3. หลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนในแตละชวงวัย
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4. หลักการศึกษาเพื่อชีวิต เปนการเนนการศึกษาที่บูรณาการเรียนรูใหเขากับวิถีชีวิต ของ
ผูเรียนและสภาพชุมชน สามารถนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของตนเองได
5. หลักการเรียนรูเพื่อการคิดเปนและแกปญหาเปน เปนการสงเสริมกระบวนการวิเคราะห
ตัด สินใจ และการแกปญ หา บนพื้นฐานของขอมู ล ที่มีเหตุผลเพียงพอและเหมาะสมกับบุคคลหรื อ
ชุมชน
6. หลั กการกระจายอํ านาจ เปนการจั ด การศึกษาโดยให ผู เรี ย น ชุ มชน และองค กรส วน
ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มุงเนนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับชุมชน
7. หลั ก การความยื ด หยุ น และความหลากหลาย เป น การมุ ง เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูของประชาชนอยางกวางขวาง
สรุปไดวา การศึกษาตลอดชีวิตสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาไดตอเนื่องตลอดชวงชีวิตตั้งแต
เกิดถึงตาย มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการจัด การศึกษามี
การเชื่ อมโยงและผสมผสานรูป แบบการเรี ยนรู ที่ห ลากหลาย สอดคลองและเหมาะสมกั บสภาพ
สถานการณปจจุบันของกลุมเปาหมาย ไมมีรูปแบบที่แนนอน มีความยื ดหยุน สามารถเรียนรูไดทุก
สถานที่ ทุกเวลา สามารถเรียนรูไดต ามความพรอม ความสามารถ และความพึง พอใจของตนเอง
มีอิสระในการเรียนรู มีวิธีการศึกษาหาความรูที่หลากหลาย สงผลใหบุคคลเกิด การพัฒนาศักยภาพ
ตามชวงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู
2.1 แนวคิดในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู
แนวคิดการพัฒนาชุมชนในอดีต มีค วามเชื่อเบื้อ งตนวา ประชาชนสวนใหญในชนบทของ
ประเทศยังลาหลัง ดอยการศึกษา ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น มีฐานะยากจน และขาดแคลน
ปจจัยตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ ภาครัฐจึงจําเปนจะตองผลักดันนโยบายและทรัพยากร ตั้งแต
ทิศทางการพัฒนา วิธีการทํางาน ความรู การบริหารจัดการ เขาไปสูชุมชนในลักษณะของการพัฒนา
จากบนลงลาง (Top Down) แตความเปนจริงประชาชนสวนใหญในชนบทเปนผูมีความคิด มีความรู
มีประสบการณ มีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองไดแลวในระดับหนึ่ง จากความ
เปนจริงที่มีอยูนี้ทําใหหลาย ๆ หนวยงานปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการที่แทจริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากลางขึ้นบน (Bottom Up) ใหชุมชนเปนผูคิดและมีสวนรวม
ในการทํางานตั้งแตเริ่มกําหนดนโยบาย จนสิ้นสุดขั้นตอนสุดทายในการติดตามประเมินผล การพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู หรือการพัฒนาที่เนนใหสมาชิกชุมชนรูจักคิดวิเคราะหดวยเหตุผล และใชค วามรูใน
การแกไขปญหา พัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ซึ่งผลจากการ
พัฒนาที่เปนอยูในปจจุบันแสดงใหเห็นวา การนําความรูจากภายนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ยัดเยียด
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ใหกับชุมชน จะเปนประโยชนก็เพียงแคชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น ไมสามารถสรางกระบวนการเรียนรูที่
ยั่ ง ยื น และไม อาจนํ า พาประเทศไปสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ในทิ ศ ทางที่ต องการได หากแต ก าร
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการทํางานจากเดิมมาเปนการประสานความรูที่มีอยูแลวภายในชุมชนและ
ความรูหรือเทคโนโลยีใหม ๆ จากภายนอกชุมชนเขาดวยกัน เพื่อแกไขปญหาโดยยึดพื้นที่และความ
ตองการของชุมชนเป นหลัก โดยหนวยงานภาครัฐหรื อองค การพัฒนาเปนเพีย งผูมีบทบาทในการ
ประสานและผลักดันกระบวนการมีสวนรวม จะสงผลตอการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืน
หลักของการประสานความรูจากภายในและภายนอกชุมชนเขาไปสูการใชประโยชนและสราง
กระบวนการเรียนรูของชุมชน ไมเพีย งแคแ กไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของชุมชนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตควรจะเปนไปในลักษณะของการบูรณาการที่มีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรู และคานิยมอันดีงาม ดังตอไปนี้
1. การสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิต/ผลิตภัณฑ การเพิ่มผลิตภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑชุมชน การเพิ่มความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบกลุม
องคกรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
2. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ที่เนนการเรียนรูนอกหองเรีย น เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความสามารถของสมาชิกชุมชน ลดชองวางทางความรูระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
และใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตทีส่ อดคลองกับวิถชี ุมชน โดยใหความสําคัญกับการใชชุมชน
เปนฐานของการเรียนรู
3. การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และการบริหารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มภายใต การมีส วนรวมของชุมชน
ทองถิ่น
4. การรักษาและเสริมสรางศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน เนนการถายทอด
และนํา ภู มิป ญญาท องถิ่ นมาใช ป ระโยชน ทั้ง ต อการวิ จัยพั ฒ นาต อยอด และการผลิต แปรรู ป เป น
ผลิตภัณฑ โดยการสืบหา พัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อรวบรวมและจัด ทําเปนฐานขอมูลทางความรู
ตลอดจนสรางหลักประกันดานสังคมใหปราชญชาวบาน อาทิ การสนับ สนุนเงินทุนในการรักษาและ
ถา ยทอดภู มิปญญา สนั บ สนุนการใช ภู มิปญญาท องถิ่ น รวมทั้ ง ความหลากหลายของศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทยเพื่อการศึกษา เรีย นรู ฟนฟู พัฒนา
ถายทอดและเผยแพรสูสังคมโลก
5. การสรางเครือขายและความรวมมือในการเชื่อมโยงองคค วามรู และภูมิปญญาทองถิ่ น
ตลอดจนพันธมิตรดานกิจกรรมการพาณิช ยระหวางชุมชนและองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

22
2.2 ความหมายของชุมชนการเรียนรู
Thomas and Changhua Wang (1996) ไดอธิบาย ชุมชนการเรียนรู หมายถึง ชุมชนเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ทําใหคนหนุมสาวและผูใหญไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ ใน
ชุมชน ไดมีการกําหนดใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ไดเรียนรูอยางเปดกวาง โดยไมมีขอจํากัด เปนวิธีการ
ของการสนับสนุนการทํางานเปนทีมโดยชุมชน ซึ่งประกอบดวยโรงเรียน หนวยงานที่เปนราชการ และ
หนวยงานที่ไมเปนราชการ ใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว มีความเปนมิตร และทุกภาคสวนจะเชื่อมโยงและ
ประสานกันโดยใชการเชื่อมตอเปนเครือขาย ดังตอไปนี้
1. การศึกษาตองมีจุดประสงคที่ตอเนื่องจากวัยเด็กวัยกอนเขาเรียนรวมกันเรียนรูไปจนถึงวัย
ผูใหญ
2. การเรียนรูตองทําเพื่อตัวของพวกเราเอง ดังนั้น จะตองทําใหเต็มที่ในสิ่งที่เกี่ยวของที่สงผล
ถึงผูเรียน เชนเดียวกับครูหรือที่ปรึกษาที่ไวใจได
3. งานที่จะทําในอนาคต ไมใชเพียงแคตอ งการใหการศึกษาเทานั้น แตจะมีรูปแบบการศึกษา
ที่แตกตาง ประกอบดวย มีการวิเคราะห วิพากษ การทํางานเปนทีม และมีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู
4. ผูใหญในชุมชน มีความจําเปนตอเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชน และการทํางานที่มีคาเทากัน
ภาระหนาที่เหลานี้เปนของครอบครัวและชุมชน
5. ปญหาที่มีผลกระทบกับผูเรียนในทุกวันนี้คือ โรงเรียนมีขอจํากัดในการหาทางออกภาวะที่
เปนเหตุใหกังวลของครอบครัว ธุรกิจ การทํางาน ชุมชนและองคกรอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบที่สําคัญ
6. การขัดขวางของครูบางคน โรงเรียน และชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่บอกเปนนัย ๆ โดย
การละเมิดความหวัง การชวยเหลือจากกลุม ที่เห็นความจําเปนในการเปลีย่ นแปลงและการใหแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การใหความสําคัญ กับการคัด คานและการเปนผูนําทางการศึกษาใหม
ภายใตการมองการณไกล สนับสนุนอยางพอเพียง และพัฒนาทีมงานคือ การเปลี่ยนแปลงซึ่งไมนา
เกิดขึ้นในปจจุบัน
2.3 ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ไดอธิ บายขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนใหเป น
ชุมชนการเรียนรูไวดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู
2. แนะนํ า กระบวนการจั ด องค ก รที่ เ หมาะสม หรื อ กํ าหนดกลุ ม องค ก รหรือ กรรมการที่
รับผิดชอบ
3. แสวงหาความรวมมือและพัฒนากลุมประชากร
4. บริหารงานจัดกิจกรรมและประเมินผลสําเร็จ
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5. นํ าผลการประเมิ นมาเป นแนวทางในการปรั บปรุ งต อไป เพื่ อเปนตั วอย างของฐานการ
เรียนรูชุมชน
ตอนที่ 3 บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
3.1 บริบททั่วไป
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล มีเมตตาตอกัน
บนพื้นฐานของศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม ดํารงตนตามครรลองของจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
มีความรักสามัคคี กลมเกลียวเปนหมูพวก เขาใจและใหอภัยซึ่งกันและกัน ยึดความเปนทองถิ่นควบคู
กับความนิยมในความเปนชาติและความเปนคนไทย สืบ เนื่องมาชานาน แตปจจุบัน สภาพดังกลาว
เปลี่ยนแปลงไปดวยกระแสโลกาภิวัฒน สังคมไทยกลายเปนสังคมกึ่งการเกษตรอุต สาหกรรมและ
การบริการ ความเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูล กันลดนอยถอยลง ขาดการปรองดองและความรักใคร
สามัคคี เกิดการแกงแยงแขงขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะการขัด แยงทางความคิด เกิดการแบงฝกแบง
ฝายกลายเปนสังคมคนละขั้ว ขาดเมตตาและการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมนําเอาหลักธรรมของศาสนา
มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยางจริงจัง ที่นับวันจะขยายมากขึ้นเรื่อย ๆ แตโดยที่ประเทศไทย เปน
ประเทศหนึ่ ง ในสั ง คมโลกที่ มีค วามเชื่ อ มโยงกั น เป น เครือ ข า ย ด วยกฎกติ กา ระเบี ย บแบบแผน
วิธีปฏิบัติ วัฒนธรรม รวมทั้งความเจริญทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปนไปอยาง
รวดเร็ว และเมื่อขั้วการเมืองโลกคอมมิวนิสตถูกทลายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 สหภาพโซเวีย ต
ลมสลาย ขั้วมหาอํานาจคอมมิวนิสตกลับกลายเปนเขากันไดกับขั้ว เสรีนิย ม ที่ใชระบบทุนนิยมเปน
หลัก สหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศมหาอํานาจเดียวที่กุมชะตาโลกทีเ่ ปน เสรีนิยมและทุนนิยมสุดขั้ว
ในช วงที่ ผ านมา ส ง ผลให สั ง คมโลกกลายเป น สั ง คมทุ น นิ ย มที่ เ น น การแข ง ขั น โดยเฉพาะเมื่ อ
สหรัฐอเมริกาประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อปลายป พ.ศ.2551 จึงสงผลสะเทือนและ
กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศไปทั่วทั้งโลก ทั้งทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อาฟริกา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทวีปเอเชีย การพัฒนาประเทศจึงเนนไปในเชิงของการแขงขันทางกายภาพเปนดาน
หลั ก จนละเลยด า นจิ ต ใจ จิ ต วิญ ญาณของความเป นชาติ แ ละความเป นไทยแต ดั้ งเดิ ม ส ง ผลต อ
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยรวม เกิดความไมมั่นคง ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคม
เสื่อมโทรม ทําใหประเทศตองหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาจิตใจ โดยยึดคนเปนศูนยกลาง เมื่อ
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในป พ.ศ. 2540 ดังปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดพระราชทาน
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางการดําเนินชีวิต ของคนไทยในชวงการเกิดภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจดังกลาว ที่ชี้ถึงแนวดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตค รอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒนทยี่ ดึ หลักของความพอเพียง พอประมาณ ความมี
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เหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดี บนเงื่อนไขของความรู คุณธรรมและการดําเนินชีวิต (พิณสุดา สิริธรังศรี,
2553)
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห ง ชาติ ได กํ าหนดสัง คมไทยที่พึง ประสงค ในอนาคต
บนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย โดยมุงพัฒนาสังคมไทยสูส งั คม
ที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ
1. สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล พอดี และพึ่งตนเองได โดยการสรางคนดี คนเกง
มี วิ นัย เคารพกฎหมาย และมี ค วามรั บ ผิด ชอบ ถึ งพร อ มด วยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี การพั ฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน พัฒนาเมืองและชนบทใหมีความนาอยู มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมที่ ดี มีระบบการเมื องการปกครองที่ โปรง ใส มี กระบวนการยุ ติธรรมเปนที่พึ่งของ
ประชาชน และมีความเปนธรรมในสังคม
2. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยพัฒนาคนใหคิดเปน ทําเปน เรีย นรูตลอดชีวิต
มี เ หตุ ผ ล และพร อมรั บ การเปลี่ย นแปลง มี การเสริ มสร า งฐานทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางทุนปญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศควบคูไปกับการสืบ สานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไดอยาง
เหมาะสม
3. สั ง คมสมานฉั น ท แ ละเอื้ อ อาทรต อ กั น ที่ มี ก ารดํ า รงไว ซึ่ ง คุ ณธรรมและคุ ณค า ของ
สังคมไทยที่พึ่งพากันเกื้อกูลกัน มีการดูแลกลุมผูดอยโอกาสและคนยากจน รักษาไวซึ่งคุณธรรมและ
คุณคาของสังคมไทยที่ พึ่งพากันเกื้อกูล กัน มีการดูแลกลุ มผูดอยโอกาสและคนยากจน รักษาไวซึ่ง
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคม และพรอมเครือขายชุมชนใหเขมแข็งเพื่อความอยูดีมีสุข
สังคมไทย
ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส งั คมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย
1.1 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
1.2 การเสริ ม สรา งสุ ข ภาวะคนไทยให มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจ และอยู ใ น
สภาพแวดลอมที่นาอยู
1.3 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข
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2. ยุท ธศาสตร การสร างความเข มแข็ งของชุ มชนและสัง คมให เ ป นรากฐานที่ มั่ นคงของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย
2.1 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
2.2 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
2.3 การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการอยู ร วมกั น กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูลกัน
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืนซึ่งประกอบดวย
3.1 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ บน
ฐานความรูและความเปนไทย
3.2 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
3.3 การสนับ สนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย
4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
4.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งประกอบดวย
5.1 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย
5.2 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ
5.3 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริหารแทนการกํากับ
ควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
5.4 การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาคทองถิ่น และชุมชน เพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง
5.5 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
5.6 การปฏิ รูป กฎหมาย กฎระเบี ย บ และขั้ นตอน กระบวนการเกี่ย วกั บ การพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา
5.7 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุล ย
ภาพและความยั่งยืน
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ปจจุบันเปนชวงการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) ไดกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยมีแ นวคิดที่มีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุล การพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบัง เกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชดั เจนยิ่งขึน้ ในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดย
การวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล”และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทาง
วัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวที
โลก ความสมดุล ระหวางสังคมชนบทกับ เมือง มีเปาหมายในการพัฒนาคนและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาคนเขาสูสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มีจุดเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยสู
สังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตัง้ แตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชนสูสังคมที่มีคุณภาพ สามารถ
จัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรีย นรูตลอดชีวิต
ใหค วามสํา คัญกับ การพั ฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย ให มีภูมิคุ มกันต อการเปลี่ ยนแปลง มี ค วาม
พรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม
มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม
และสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน
สุวรรณี คํามั่น (2551) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัตนในดานสังคม สามารถสรุปไดดังนี้
ปจจุบันสังคมไทยอยูในภาวะเจ็บปวย ซึ่งเกิดจากปญหาทั้งที่เปนความไมสมดุลของโครงการ
พัฒนาดานสังคม ปญหาที่สั่งสม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน ซึ่ง
ส ง ผลกระทบตั้ง แต ระดั บ ป จเจก ครอบครั ว และสั ง คม สาเหตุ จากป ญ หาในเชิ งโครงสร า งที่ มี
ผลกระทบตอสังคมไทยในอนาคต คือ การที่ป ระเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะตองมีการ
เตรีย มความพรอมคนทุ กกลุ มทุก วัย ให สามารถเขา สูสังคมผู สูงอายุไ ด อยางมีคุ ณภาพ ทั้ งทางดา น
การศึกษา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ภาวะความเปนเมืองที่มีมากขึ้น สงผลตอ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวแตกแยก มีการยายถิ่นเขาสูเมืองใหญ ในขณะที่โครงสรางการศึกษาไม
สมดุลระหวางปริมาณและคุณภาพและทิศทางการเติบโตของประเทศ สวนดานสุข ภาพสังคมไทยยัง
ขาดความตระหนักในการเสริมสรางสุขภาพ ยังเนนการรักษาซึ่งเปนปลายเหตุ นอกจากนี้ ยังมีปญหา
สั่งสมทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมที่ตองเรงแกไขอยางจริงจังตอเนื่อง รวมทั้งปญหาพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนทั้งในเรื่องเพศ สิ่งเสพติด อบายมุข ที่นับวันจะรุนแรงขึ้นในขณะที่
การนําเสนอของสื่อตาง ๆ ยังไมใหความสําคัญในการนําเสนอในเชิงสรางสรรคเทาที่ควร
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ป ญ หาสั ง คมเป น เรื่ อ งของระบบที่ ใ หญ ครอบคลุ ม สั ง คมทั้ ง ในภาพรวมและรายสาขา
เกี่ยวของกับคนหมูมากหลายชนชั้น คนรวย คนชั้นกลาง คนจนและคนดอยโอกาส นอกจากนั้น หาก
ประเทศใดมีวั ฒ นธรรมที่เ ป ด กว า ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้นในโลกซึ่ ง เป นไปอย า งรวดเร็วด วย
ความก าวหน าและความทันสมั ยทางเทคโนโลยีนั้นจะมี ผลกระทบตอสัง คมและความเปนอยู ของ
ประเทศตาง ๆ อยางรุนแรงหรือคอยเปนคอยไป ขึ้นอยูลักษณะและศักยภาพทางสังคมแตละประเทศ
การมองปญหาสังคมตองมองปญหาทั้งภายในประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกระแสโลก
การแก ปญหาดา นสั งคมและการนํา นโยบายทางสัง คมไปสูการปฏิ บัติ หัวใจสํ าคั ญคือ การจัด ทํา
โครงการหรือการวางแผนโครงการและเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการวางแผนซึ่งสวนใหญของ
ระบบการวางแผนดานสังคมตองมองรอบดานอยางเปนองครวม เพราะสาเหตุของปญหาสังคมเปนไป
ตามความใหญของระบบ มีความซับซอนมากขึ้น มีผลกระทบในวงกวาง และเชื่อมโยงอยางเปนลูกโซ
3.2 แนวโนมการพัฒนาของประเทศไทย
สถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ย นแปลงในระดับ โลกและภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาวะผั นผวนดา นเศรษฐกิ จ พลั งงาน และภู มิอ ากาศ ที่ เ ปน ไปอย า งรวดเร็ วและส ง
ผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศ ทางการบริหารจัดการประเทศ
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุด แข็ง
และศั ก ยภาพที่ มี อยู ให เ ป นประโยชน ต อ การพั ฒนาประเทศเพื่ อ สร า งความเข มแข็ ง และรั กษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนน
การเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิส าหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ขณะเดีย วกั น จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิด ขึ้น
และเพิ่ม ภู มิคุม กันของทุ นที่ มีอ ยู ในสั งคมไทยไดอย า งเหมาะสม พรอมก า วสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซีย นในป 2558 ขณะเดีย วกั น จํ า เป นต องสร างความพรอมสํา หรั บ เชื่อ มโยงด า นกายภาพทั้ง
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสค วบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย
การสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุน
ของประเทศที่มีศั กยภาพ มาใชป ระโยชนอยางบู รณาการและเกื้อ กู ล กั น พร อมทั้งเสริม สร างให
แข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนา ประเทศที่สําคัญไดแ กการเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษยทุน
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการ พัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสราง
ภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง
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เปนธรรม สําหรับ การเสริมสรางทุนเศรษฐกิ จ (ทุนกายภาพ ทุ นทางการเงิน) มุงพัฒนาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิด สรางสรรคให
ความสํา คัญ กับ การปรับ โครงสร างการค าและการลงทุ นใหส อดคล องกับ ความตอ งการของตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ
รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคา จากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยใน
เวทีประชาคมโลก ซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคคตควรเนนประเด็นตอไปนี้
1. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเปนอยางยิง่ กอใหเกิดความเปลีย่ นแปลงของโลกหลาย ๆ ดาน ทั้ง
ดา นเศรษฐกิ จและสั งคมอั นนํ า ไปสู การปรับ ตั วเพื่อ ใหส ามารถแข ง ขั น ได ในยุ ค โลกภิวั ฒ น ระบบ
การศึกษาจึง ตอ งเน นการสร างความรู ที่เ ท าทั นตอกระแสการเปลี่ย นแปลงของโลก สามารถเพิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรูสงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจเกี่ยวกับ “กระบวนการเรียนรู” ใหผูเ รีย นไดเรียนรู
และคิดเปน เพื่อพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวใหทันตอสภาวะโลกปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ที่จะควบคูกับการที่เมืองไทยเปนสังคมฐานความรู จากที่
กลุมผูสูงอายุมีอายุที่ยาวนานขึ้นยอมมีเวลามากขึ้น สงผลใหกลุมคนเหลานี้สามารถหันไปศึกษาหา
ความรูในสิ่งที่สนใจแตไมมีโอกาสไดทําเมื่ออยูในวัย ทํางาน ดังนั้นการเรีย นรูที่สอดคลองกับชวงวัย
และรูปแบบใหม ๆ จะมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูแบบสหวิทยาการ มีแ นวโนนที่จะ
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนกลุมนี้
3. การลงทุนเพื่อพัฒนาความรู จะมีแนวโนมอยูบนพื้นฐานความรูข องแตล ะประเทศ เชน
ประเทศไทยอาจเปน การพัฒ นาฐานองคค วามรูแ บบ Dual Track คือ พัฒ นาความรูเพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนาความรูในระดับฐานรกที่เปนการพัฒนาฐาน
องคความรูในเรื่องภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และการตอยอดภูมิปญญาภายใตบริบทการเปลีย่ นแปลงของโลก
3.3 การนําวัฒนธรรมและภูมิปญญามาเปนปจจัยเสริมในสังคม
ประเวศ วะสี (2547) ได อธิบายคํา วา วัฒนธรรม คือ วิถีชี วิตร วมกั นของกลุม คนที่ อยูใน
สภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบดวยคนที่มีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ถือวา
เปนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนความงามและชวยใหสังคมอยูรอด โดยที่วัฒนธรรมหรือ
วิถิชีวิตรวมกันมีความหมายกวางขวางเชื่อมโยงมาก ไดแก มีความเชื่อรวมกัน ระบบคุณคารวมกัน
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การทํามาหากินที่สอดคลองกับธรรมชาติ อาหาร การแตงกาย ที่อยูอาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี
การละเลนและกีฬา วรรณกรรม และศิลปะตาง ๆ เปนตน ซึ่งเปนพื้นฐานวัฒนธรรมเหลานี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วัฒนธรรมจึงเปนรากของสังคมที่เชื่อมโยงองคประกอบของวิถีชีวิตเขามา
อยางบูรณการเพื่อการดํารงอยูและวิวัฒนาการของคนและสังคมนั้น ๆ
เสรี พงศพิศ (2548) ไดใหความหมายของ ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ วิธีการ
ผลงานที่ค นไทยไดค นคว า รวบรวม และจัด เปน ความรู ถ ายทอด ปรับปรุงจากคนรุนหนึ่งมาสูอี ก
รุนหนึ่ง จนเกิดผลผลิตที่ดี งดงาม มีคุณคา มีประโยชน สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได
โดยแตละหมูบาน แตละชุมชนไทย ลวนมีการทํามาหากินที่สอดคลองกับภูมิประเทศ มีผูนําที่มีความรู
มีฝมือทางชาง สามารถประดิษฐสิ่งของตาง ๆ ตลอดจนตัดสินใจแกปญหาของชาวบานได ผูนําเหลานี้
เรียกวา ปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิปญ
 ญาไทย โดยสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะ คือ 1) ภูมิปญญา
ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม เปนภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐานดาน
ปจจัย 4 และประกอบอาชีพตาง ๆ 2) ภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนในสังคมแสดง
ออกมาในลักษณะจารีต ประเพณี ศิลปะ นันทนาการ ภาษา วรรณกรรมและการสื่อสารตาง ๆ และ
3) ภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติแ ละสิ่งที่ไมส ามารถสัมผัสได
สะทอนออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาและความเชื่อตาง ๆ
การที่สังคมไทยยอมรับและเปดกวางตอภายนอก ทําใหการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมเปนไป
อยางรวดเร็วไรพรมแดน การรับวัฒนธรรมและคานิย มใหมตามกระแสบริโภคนิยม สงผลใหเกิด การ
ละเลยหรือละทิ้งของดี ความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิม อยางไรก็ตามประเทศไทยยังสามารถ
ใชจุดแข็งทางวัฒนธรรมที่มีอยูมาพัฒนาและตอยอดสรางประโยชนไดอยางหลากหลาย ประกอบกับ
ผูรู ปราชญและผูนําชุมชนที่มีกระจายอยูทุกพื้นที่ มองเห็นจุดออนของการรับวัฒนธรรมภายนอกมาก
เกินไป จนลืมรากฐานหรือละเลยคุณคาวัฒนธรรมและองคความรูเดิม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา
และเห็นวาคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน คติ ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตแบบตะวันออกซึ่งเรียบงาย
ไมทําลายธรรมชาติ ไมฟุมเฟอย ประหยัด ฯลฯ เปน สิ่งที่ดีส อดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดังนั้นจึงควรนําคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทีม่ ีอยูป รับใชในบริบทของสังคมไทยสมัยใหม โดย
นําความรูที่สั่งสมมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมในขัน้ ตอนการผลิตหรือปรับรูปแบบผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคสมัยใหมยอมรับสะทอนออกมาในรูปของสินคาและบริการตาง ๆ เชน การแพทยแผนไทย
อาหารไทย การนวด ผลิ ต ภั ณฑ วั ฒ นธรรม การทอ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม สิ นคา หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่งนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่มีอยูมาสรางสรรคคุณคาและเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาและบริการอยางหลากหลาย สามารถเปดตลาดตางประเทศทําใหตลาดของผลิตภัณฑในชุมชน
กวางขึ้น
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คนไทยและสั งคมไทยมีค วามตื่ นตั ว เห็ นคุ ณค าและประโยชนข องทุน ทางวั ฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยวาสามารถนํามาใชเสริมสรางวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศใหอยู
รวมกันอยางมีความสุขและยั่งยืนได ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผูรูภูมิปญญา
สาขาตาง ๆ มากมายกระจายอยูทุกพื้นที่ ถือเปนจุดแข็งและโอกาสที่จะใหบุคคลเหลานี้เขามามีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนา และสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
สุมาลี สังขศรี (2548) กลาวถึง ลักษณะของชุมชนวา ชุมชนแหงการเรียนรูสําหรับสังคมไทย
อาจจะเปนชุมชนใหญหรือชุมชนเล็กและอาจจะอยูในเมืองชนบท เปนชุมชนที่ตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนของการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายประเภท และมีความตอเนื่อง
โดยใชชุมชนเปนฐาน กลาวคือ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
ตามที่ไดการวิเคราะห กิจกรรมการเรียนรูจะผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนจัด
โดยใชทรัพยากรในชุมชน โดยความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนดวยการเรียนรูใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก
ระยะ
สุวรรณี คํามั่ น (2551) ยังไดกล าวถึงลักษณะแนวโน มของสัง คมไทยที่พึงประสงค ใน 3
ลักษณะ คือ
1. สังคมแขงขัน เปนสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ที่ใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลัก ที่คน
ในสั งคมจะต องเขาถึงความรูที่ หลากหลาย และลดชองวา งทางความรูในสัง คมยกระดับ คุณธรรม
จริยธรรมนําไปสูสังคมสันติสุข สามารถสรางผลิตภัณฑและบริการใหมรวมกับความรูและภูมิปญญาไทย
เพื่อยกระดับและสรางมูลคาในอุตสาหกรรมและการบริการ มุงพัฒนาทักษะและวิทยาการตาง ๆ เพื่อ
รองรับกระแสโลกาภิวัตน ดวยสังคมทีส่ งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ใฝเรียนรู และรักการอาน มีทักษะ
ทางภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีใหม สามารถเขาสูสังคมห วงโซ
โลกาภิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพมุงสูการมีความรูเพียงพอที่จะปรับตนเองไดเร็วและทันทวงที ใหมี
ความสามารถในการบริห ารจั ดการตนเองของชุมชน และความสมดุลของสั งคม สิ่ง แวดลอมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนมีการนําวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเปนปจจัยเสริมหนุนสังคมแขงขัน
2. สั งคมสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน รั ฐ ได จัด ให มีการคุ มครองสิ ท ธิ ค อนข างทั่ วถึ ง โดยเฉพาะการ
กําหนดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ ที่รัฐจะตองจัดและดูแล
อยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งคนปกติ พิการ ยากไร และเพศ รวมทั้งการคุมครองคนพิการและเด็กดอย
โอกาส เปนตน ดังนั้น สังคมสิทธิมนุษยชนจึงเปนสังคมที่สามารถนําประเด็นสิทธิมนุษยชนบูรณาการ
กับการจัดการศึกษาเพื่อเปาหมายในการเสริมสรางสิทธิมนุษยชนใหเกิดขึน้ โดยการจัดสภาพแวดลอม
ในการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเรียนรูและเขาใจถึงสิทธิมนุษยชน การเสริมสรางศักยภาพของครูใน
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การประยุกตเรื่องสิทธิมนุษยชนในการเรียนการสอน การลดชองวางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน
ในสังคม รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติที่ไมใชความรุนแรง เปนตน
3. สังคมพอเพียงกับวิถีชีวิตไทย สังคมพอเพีย งในความหมายของการอยูรวมกัน มีไมตรี
จิตตอกัน เปนสังคม “รู รัก สามัคคี” ไมเบีย ดเบีย นและทํารายกัน เปนแนวทางการพัฒนาที่กลับสู
สมดุลของสังคมตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใชค วามรู ความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทํา มีความเพียรที่
นําไปสูความพอเพียง 7 ประการ คือ 1) ครอบครัวพอเพียง 2) จิตใจพอเพียง 3) สิ่งแวดลอมพอเพียง
4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง 5) ปญญาพอเพีย ง 6) ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และ 7) มีความมั่นคง
พอเพียง เปนการพัฒนาการทํามาหากินของประชาชน โดยวิธีเรียบงายอยางสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยูแ ละระบบนิเวศนโดยรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพสังคมชุมชน และการใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันตองเขาใจในการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตาม
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนค วบคูไปกับการดํารงชีวิตตามวิถีชีวิต ไทย ซึ่งมีแบบแผน ความเชื่อ
ทัศ นคติ คานิยม แลวสะทอนออกมาเปนภาพของการดํารงชีวิต ครอบคลุมทั้งการแสดงออกทาง
สุนทรีย (งานศิล ปะวัฒนธรรม) และความคิด ที่พัฒนามาจากการพยายามเขาใจโลกที่เปนหลักของ
ความรู (วิทยาศาสตร) ที่รูจักกันวาเปน ภูมิปญญาทองถิ่น
ภาพรวมของสังคม ในดานสังคมที่พึงประสงค เปนสังคมฐานความรูที่มีลักษณะการถายทอด
ความรูที่เนนการคิด วิเคราะหใหส ามารถเผชิญกับกระแสโลกาภิวัต นดวยปญญาและสติ เปนสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนา
ตนเองอยางเต็มศักยภาพและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ในดานสังคมที่ไมพึงประสงค เปนสังคมที่
คนดําเนินชีวิตโดยขาดสติและปญญา ขาดทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห ขาดชองทางทีเ่ อือ้ อํานวย
ใหเกิดการคิดเปน ประยุกตใชและทําความเขาใจ ขาดการเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคแหงการ
เรียนรู ทั้งนี้ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคมไววา สังคมไทยมีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ความหลากหลาย โดดเดน และมีเอกลักษณ นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการจัด การศึกษาสําหรับทุกคน
อยางทั่วถึงและเปนธรรม การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนชองทางสําคัญที่คนไทยในระดับชุมชนจะ
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางทั่วถึง เกิดความเทาเทียมและเปนธรรม ประกอบกับการ
เคลื่อนยายคนอยา งเสรี เปนโอกาสในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู ถายทอดวิทยาการ องค ค วามรู และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ยุคโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยีสารสนเทศเปดโอกาสใหการศึกษาและการเรียนรู
ของประเทศไทยพัฒนาอยางกวางขวาง ทําใหการพัฒนาคุณภาพทําไดดีขึ้น อีกทั้งความตื่นตัว เห็น
คุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทําใหเกิดการศึกษา คนควาและพัฒนามากขึ้น
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อยางไรก็ตาม คนไทยขาดทักษะดานการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบทําใหการนําความรูไป
ใชประโยชนมีนอย ประกอบกับการศึกษาคุณภาพดอย การจัดการองคค วามรูในระดับชุมชนไมเปน
ระบบ สถาบันหลักทางสังคมมีบทบาทนอยในการปลูกฝงคุณธรรม จริย ธรรม และพัฒนาศักยภาพ
คนไทย นอกจากนี้ค นไทยยั งขาดความตระหนัก ในการดูแลสุข ภาพตนเอง การเขา ถึงบริการทาง
การศึกษาของกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสยังไมครอบคลุม ขณะที่ค วามกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศไดนําวัฒนธรรมอันหลากหลายสูสังคมไทย หากแตคนไทยยังมีค วามรูไมเพียงพอในการ
เลือกรับ และความทันสมัยที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมีผลกระทบตอวิถีชีวิต ความสัมพันธของคน ชุมชน
และทรัพยากรธรรมชาติ
จะเห็นไดวา การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการ
เชื่อมโยงทุกมิตขิ องการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติตามหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
นภมณฑล สิบหมื่นเปยม (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเมืองแหงการเรียนรู:
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา รูปแบบเมืองแหงการเรียนรูมี
องคประกอบ ดังนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงค ตองกําหนดวาพื้นที่นี้ตองการจะพัฒนาอะไร 2) การ
กํา หนดกลุ ม องคกรหรื อกรรมการที่ รับ ผิ ดชอบ 3) การแสวงหาความร วมมื อ เพื่ อดํ า เนิ นการตาม
วัตถุประสงค 4) การบริหารงานจัดกิจกรรม 5) การประเมินผลความสําเร็จของการทํากิจกรรมหรือ
โครงการ
สุ ม าลี สั ง ข ศ รี (2548) ศึ กษาวิ จัย เรื่ อง การพัฒ นาชุ ม ชน/เมื องแหง การเรี ย นรู สํ าหรั บ
สังคมไทย ผลการวิจัยสามารถสรุป ไดวายุ ทธศาสตรการพัฒนาชุมชน/เมืองแหงการเรียนรูสําหรั บ
สังคมไทย ไดแก กําหนดนโยบายสังคมแหงการเรียนรูใหชัดเจน รณรงคสรางความเขาใจแกประชาชน
ทุกกลุมในเรื่ องการศึกษาตลอดชีวิตและสังคมแห งการเรี ยนรู หาจุด เริ่มตนในแตล ะชุมชน จั ดตั้ง
กรรมการดําเนินงาน สรางความสนใจในวงกวาง พัฒนาบุคลากรที่จะเปนผูดําเนินงานสังคมแหงการ
เรียนรู วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของสังคม จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงาน วิเคราะหศักยภาพของหุนสวน ดําเนินการจัดสังคมแหงการเรียนรู ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ สรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรูและ
หามาตรการในการระดมทุนจากแหลงตาง ๆ
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นีออน พิณประดิษฐ และคณะ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายสังคมแหงการ
เรียนรูในทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบสังคมแหงการเรียนรูในทองถิน่ มี
6 องคประกอบ ไดแ ก การรวมกลุม การกําหนดโครงสรางบริหารจัด การ การไดมาและการพัฒนา
ความรู การดําเนินการ การบันทึกเก็บรักษาถายทอดความรูและหนวยงานสนับสนุน
มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจของ
ชุมชนเพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของชุมชนแหงการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเสริมสราง
ความยั่งยืนของชุมชนแหงการเรียนรู ประกอบดวยการกําหนดเปาหมายและวางแผน การวิเคราะห
ความตองการของชุมชน การทํา ประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปญหา การจัด เวทีช าวบานใหความรู
ความเขา ใจ การบั นทึกการพัฒนา การเปลี่ย นแปลงของชุ มชนในการสร างชุ มชนแห งการเรีย นรู
คณะกรรมการ คณะบุคคลหรือแกนนํา ในการสรางชุมชนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน มีการ
ติด ตามผลการดําเนินงานและมีการสรางความสัม พันธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรีย นรูกั บสมาชิกหรือกลุ ม
ชุมชนอื่น ๆ
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรีย นรูเพื่อ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน ผลการวิจัยพบวา อนาคตภาพรูปแบบสังคมแหง
การเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชนจะไปสงเสริมกระบวนการเรียนรูใน
ระดับบุคคล กลุมบุคคล ชุมชนและเครือขายสังคมอยางมีคุณคา ใหสามารถเขาถึงความจริง ความดี
ความงามที่มีอยู ยกระดับเสรีภาพและอิสรภาพทางการเรียนรูอยางสรางสรรค เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายใน วิธีคิด ความเชื่อ ระบบคุณคาและการเรียนรูที่ทําใหเกิดสุข ภาวะทางจิตวิญญาณ นําไปสูการ
แก ป ญ หาและสนองความต องการโดยรวมอย า งสมดุ ล ยั่ ง ยื นและมีค วามสุข อั นเปน กลไกการ
ขับเคลื่อนชุมชนไปสูวิถีการพัฒนาที่ถูกตองเพื่อประโยชนสุขรวมกันอยางแทจริง
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
Kirkwood (1996) ศึกษาวิ จัย เรื่ อง Scotland as A Learning Society: Identity,
Difference and Relatedness ผลการวิจัยพบวา สังคมแหงการเรีย นรูเปนปจจัย สําคัญของการ
เปลี่ยนแปลง องคประกอบสําคัญของการเรียนรูคือความสนใจใครรูของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของ
ตัวเอง ผูอื่น สังคมโลกและการมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย
Gorard, Furlong, Rees and Fevre (1997) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Learning Society
Patterns of Participation in Adult Education and Training ผลการวิจัยพบวา สังคมเวลส
รวมถึงสหราชอาณาจักรทั้งหมดมีสภาพเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูใหแกคนใน
สัง คมอย างต อเนื่องและมี ระดับ การมีส วนรวมเกี่ ยวกับ การศึ ก ษาตอเนื่ อ งและการฝก อบรมอยู ใน
ระดับสูง
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Casey (2006) ศึกษาวิจัยเรื่อง Towards A Learning Society: A Comparative Analysis
of New Zealand and Australian Experiences ผลการวิจัย พบวา ประเทศนิวซีแลนดและ
ออสเตรเลียยังไมสามารถทําใหสงั คมเปนสังคมแหงการเรียนรูไดอยางแทจริงเพราะยังมีความแตกตาง
กันทางความเชื่อและวัฒนธรรม ซึ่งนักการศึกษายังตองศึกษาหาแนวทางการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูตอไป
Lantz and Brage (2006) ศึกษาวิจัยเรื่อง Towards A Learning Society-Exploring the
Challenge of Applied Information Literacy through Reality-Based Scenarios ผลการวิจัย
พบว ารู ป แบบการสื่ อ สารภายในสั งคมแบบใหม นี้ เรี ย กว า การศึ ก ษาสารสนเทศแบบประยุ ก ต
องคประกอบหลักคือ การสื่อสารสาธารณะซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนในสังคมรับรูขอมูลขาวสารได
อยางถูกตองและทั่วถึง ดังนั้นการสื่อสารภายในสังคมเปนองคประกอบแรก ๆ ที่สําคัญในการพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู
Selwyn, Gorald and Furlong (2006) ศึกษาวิจัยเรื่อง Adult Learning in Digital Age:
Information Technology and the Learning Society ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการมีสวนรวมที่
สําคัญในสังคมแหงการเรียนรูคอื รูปแบบของทุนทางสังคมและรูปแบบของเครือขายการเรียนรู การมี
สวนรวมไมควรทําแบบตื้น คือ หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของเพียงเทานั้น แตการมีสวนรวมจะตอง
เปนเรื่องของคนทั้งสังคม ในสวนของการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูข องผูใหญ
พบวา ผูเกี่ย วของควรใหค วามสํ าคัญกั บการใชค อมพิวเตอร เพื่อส งเสริ มการเรีย นรูตลอดชีวิต ของ
บุคคลเพิ่มมากขึ้นดวย
Castro and Laszlo (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง Fostering A Sustainable Learning Society
through Knowledge-Based Development ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสังคมโดยใชความรูเปน
ฐานมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒ นาดา นเศรษฐกิจอาจสร างความแตกต างทางสัง คมได เชน ฐานะ คุ ณคาของชีวิ ต ระบบการ
สนับสนุนชีวิต เปนตน ดังนั้น เพื่อการพัฒนาสังคมแหงการเรีย นรูใหเกิด ความยั่งยืนจึงไมควรละเลย
เรื่องเกี่ยวกับสังคมดวย
Su, Ya - Hui (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Learning Society as Itself: Lifelong Learning,
Individualization of Learning, and Beyond Education ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของ
สังคมแหงการเรียนรูได 3 องคประกอบหลัก ไดแก การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรูของบุคคลและการ
เรียนรูที่จะเรียนรู
Lundvall (2010) ศึกษาวิจัยเรื่อง Scope, Style, and Theme of Research on Knowledge
and Learning Societies ผลการศึกษาพบวา ขอบเขตของการศึกษาเรื่องสังคมแหงการเรีย นรูตอง
เปนขอบเขตที่เชือ่ มโยงศาสตรดานสังคม ดานเศรษฐศาสตรและดานการศึกษา เพราะมนุษยเปนสัตว
สังคม การมีปฏิสัมพันธในสังคมเปนเรื่องซับซอน สิ่งที่ตองทําในสังคมฐานความรูคือ การสงเสริมการ
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เรีย นรู ตลอดชีวิต ด วยการนํ าตนเองและการสง เสริ มการมีป ฏิสั มพั นธ ที่ดี ของคนในสั งคมเพื่อชวย
พัฒนาการเรียนรูรวมกัน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิตและชุมชนการเรียนรู พบวา ชุมชน
การเรียนรูมีองคประกอบที่หลากหลายแตกตางกันตามบริบทของสังคม แตหัวใจสําคัญที่ทําใหชุมชน
ปกติเปนชุมชนการเรีย นรูไดคือ การศึกษาตลอดชี วิต ที่ปรากฏอยูในชุมชน โดยชุมชนการเรียนรูจะ
สนับสนุนใหคนทุกคน ทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยไมกําหนดวาตอง
เปนการศึกษารูปแบบใด อาจเปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือแบบใดแบบหนึ่งหรือทุกรูปแบบผสมผสานกันได
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกั บ วิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัย ไดแบ งเนื้อหาที่ใชกําหนดกรอบวิจัย
ออกเปน 3 หัวขอ คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต 2) แนวคิดเกี่ย วกับชุมชนการเรียนรู
และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ผูวิจัยกําหนดเปนกรอบในการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
โดยผูวิจัยแบงกระบวนการในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ออกเปน 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค
ดังนี้ 1) วิเคราะหแ ละสังเคราะหแ นวทางการจัด การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการขับ เคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู ที่เหมาะสมกับ บริบทสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยผูวิจัย จะศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของควบคูไปกับการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดคัดเลือกไว 2) นําเสนอแนวทาง
การจั ด การศึ กษาตลอดชี วิต เพื่ อการขั บ เคลื่ อนชุม ชนการเรีย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทสั งคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยผู วิจัย จะนํ า ข อ มู ล ที่ ได จากการศึ กษาในขั้ นแรกมาศึ กษาการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสรุปผลทั้งหมด และสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
นําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
Field visit

Content analysis
เอกสารไทย / ตปท.
- นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
- แนวทางทางการจัดศึกษาตลอด
ชีวิต

พื้นที่
- ชุมชนชนบท
- ชุมชนเมือง

Interview/Focus group
ผูเชี่ยวชาญไทย / ตปท.
- นักการศึกษานอกระบบ
- ผูบริหาร
- นักพัฒนาภาคประชาชน
- ประชาชน

การวิเคราะหแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย

การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย

องคประกอบการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต

กระบวนการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต

ผลผลิตการศึกษา
ตลอดชีวิต

การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูดวยการศึกษาตลอดชีวิต
Learning Community Mobilization through Lifelong Education
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย” การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผูวิจัยไดใชวิธีการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณและ
การสนทนากลุม
2. ประชากรและกลุม ตัวอย างของการวิจัย ครั้ง นี้ แบ งเปน 2 กลุม ไดแก 1) เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และ 2) ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ โดยผู วิจัย เลื อกกลุ ม ตั วอย า งของการวิ จัย ครั้ งนี้ด วยวิ ธี การเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
(1) เอกสารและงานวิจัยที่เลือกมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แนวทางการจั ดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริ บ ทสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 จนถึงพ.ศ. 2557 ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา/ประเด็น โดยใชแบบวิเคราะห
เอกสาร
(2) ผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศต อ งเป น ผู ที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษาตลอดชีวิต และ/หรือมีประสบการณและความรูเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาชุมชน และชุมชนการเรียนรู ผูวิจัย วิเ คราะหเนื้อหา/ประเด็น โดยใชแบบสัมภาษณและ
แบบสอบถามปลายเปด
3. เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1) แบบวิเคราะหเอกสาร เพื่อใชในการศึกษาแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในประเทศและตางประเทศ
ตามประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษาในแบบวิเคราะหเอกสาร
2) แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใชในการสัมภาษณผูเชี่ย วชาญ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญอยางไมเปนทางการ
3) ประเด็นการสนทนากลุม เพื่อสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ
กลวิธี ขอคิดเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

38
4. ขั้นตอนในการจัดเก็บขอมูล
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
- คั ด เลื อกเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วของกับการศึ กษาตลอดชีวิ ตและ
ชุมชนการเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2557
- ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษา
- สังเคราะหองคความรูในประเด็นที่ตองการศึกษา
2) ขั้ น ตอนเก็ บ รวบรวมข อมู ล แบ ง ออกเป น 2 ขั้ นตอนคื อ 1) การสัม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ/ชุมชนการเรียนรูตนแบบ และ 2) การสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) การสัมภาษณผูเ ชี่ยวชาญ/ชุมชนการเรียนรูตนแบบ ผูวิจัยศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง โดยนําแบบสัมภาษณไปใชกับกลุมตัวอยางตามเกณฑที่ไดกําหนดทั้ง 2 แหง และทําการ
เก็บ ข อมูล ดวยการสัมภาษณแ บบเจาะลึก (In-depth interview) กับ ผูให ขอ มู ลที่สําคั ญ (Key
Informants)
(2) การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- กําหนดผูทรงคุณวุฒิที่ตองการขอมูล
- สงจดหมายเพื่อขอความรวมมือและนัดหมายเพื่อสนทนากลุม
- ดําเนินการจัดการสนทนากลุม ตามประเด็นสนทนากลุม
5. การวิเคราะหขอมูล
1) วิธีการวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทั้งจากการศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณ และการสนทนากลุมใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา และวิธีอุป นัยเชิงวิเ คราะห โดยนํา ขอมูล มาเรี ย บเรีย งและจํา แนกอยางเปนระบบ จากนั้ น
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ ลดทอนขอมูล สกัดสาระ และสรางขอสรุป
(2) การสัมภาษณ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยนําขอมูลที่ไดจาก
การจดบันทึกระหวางการสัมภาษณ และขอมูลที่ไดจากแถบบันทึกเสีย งระหวางการสัมภาษณ นํามา
ตีความขอมูล และจัดหมวดหมู เปรีย บเทีย บขอมูล และวิเคราะหเนื้อหาดานความหมายของคําพูด
เพื่อสรางความชัดเจนในความคิดเห็นที่เปนทัศนะ
(3) การสนทนากลุม ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเ คราะหเนื้อหา โดยนําขอมูล ที่ได
จากการจัดสนทนากลุม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากแถบบันทึกเสียง นํามาตีความขอมูล จัดหมวดหมู และ
สรุปขอมูลภาพรวมในขั้นตอนสุด ทายดวยวิธีแ บบอุปนัยคือ รวบรวมขอมูล ที่เปนรูปธรรมในรูปของ
ความเรียง ซึ่งมีลั กษณะเปนขอ มูลแยกยอย มารวมเขาดวยกั นเพื่อ สรางเปนขอสรุป เชิงนามธรรม
ในลักษณะของบทสรุป หรื อแบบแผนของกระบวนการทางความคิ ดเกี่ยวกับแนวทางการจัด ศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
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2) แผนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ การลงพื้นทีช่ ุมชนการเรียนรูตนแบบจํานวน 2 แหง จากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกชุมชนตนแบบในประเทศไทย
ตอนที่ 2 ผลการนําเสนอแนวทางการจั ด ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขั บเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยไดจากการสนทนากลุม กับผูทรงคุณวุฒิ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
งานวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริ บ ทสั งคมและวั ฒนธรรมของประเทศไทย” มี วัต ถุป ระสงคข องการวิ จัย เพื่ อวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหแ นวทางการจั ดการศึ กษาตลอดชีวิต เพื่อการขับ เคลื่อ นชุมชนการเรียนรูที่ เหมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ บริบ ทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ผูวิจัย ได
แบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห แ ละสัง เคราะห แ นวทางการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตอนที่ 2 ผลการนําเสนอแนวทางการจัด การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการขับ เคลื่อนชุมชนการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแ ละสังเคราะหแ นวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อ การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ การสํารวจพื้นที่
จริงในชุมชนการเรียนรูตนแบบจํานวน 2 แหง และขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนตนแบบในประเทศไทย ผลการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางการจั ดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรี ยนรู เปนการวิเคราะหแ ละสังเคราะห
ขอมูลบนฐานบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ. 2547 จนถึงพ.ศ. 2557
ประกอบดวย สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2552)
ศรีสวาง เลี้ยววาริณ (2550, 2553) รักกิจ ศรีสรินทร (2554) สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ (2555)
สํานักงาน กศน. (2556, 2557) สุมาลี สังขศรี (2548, 2557) สมบัติ สุวรรณพิทักษ, (2557) สุวิธิดา
จรุงเกีย รติกุล (2557) OECD (2004) UNESCO (2003, 2005) พบแนวทางการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ดังนี้
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แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
1.1 ความเปนมาของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชี วิต ไดเกิด ขึ้นมาเปนเวลายาวนานแลวในแตล ะประเทศ แต ไดเ ริ่มนํามา
กลาวถึงและนํามาจัดทํานโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการปฏิบัติอยางเปนทางการกลาง
ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในชวงป 1960 – 1970 เปนตนมา อาจกลาวไดวา ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลก
มีการศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบความคิดหลักในการจัดการศึกษาและถือเอาการศึกษาตลอดชีวิตเปน
ปรัชญาสําหรับการจัดการศึกษาของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทย การศึกษาตลอดชีวิตเกิดขึ้นมานานแลว ในสมัยที่ยังไมมีโรงเรีย น การศึกษา
จะเปนลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
และรัตนโกสินทรตอนตน การศึกษาจะเกิดขึ้นที่บาน วัดและวัง โดยจะเปนการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ
การสื่อสาร หรือกริยามารยาท และเปนการฝกอาชีพเฉพาะตามสํานักอาชีพตาง ๆ มีการเรีย นรูจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งในยุคดังกลาวนี้ยังไมปรากฏวามีการใชคําวาการศึกษา
ตลอดชีวิตอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2472 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัวไดมีโรงเรีย นแหง
แรกสําหรับราษฎรเกิดขึ้น ไดแก โรงเรียนวัดมหรรณพาราม (วัดมหรรณพารามวรวิหาร) ซึ่งการศึกษา
ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนมากขึ้น การศึกษาที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ
นี้เ ปน การศึก ษาสํ าหรั บ บุค คลที่ อยู ในวั ย เรี ย น ยังไม มีการศึ กษาสํ า หรับ ผู ใหญ อยา งเป นทางการ
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2483 จึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานกองการศึกษาผูใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ
จัดการศึกษาสําหรับคนวัยอื่นบางแลว แตทวาก็ยังไมไดกลาวถึงการศึกษาตลอดชีวิต
ในป พ. ศ. 2520 ไดมีแผนการศึกษาแหงชาติ คือ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ซึ่งได
กล าวถึ ง “การศึ กษาตลอดชี วิต ” ขึ้ นเป นครั้ งแรก โดยกล าวถึ ง ความมุ งหมายของการศึ กษาว า
“การศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต” และจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 เปนตนมา
ก็ได เ ริ่ม มี การกล าวถึ งการศึ กษาตลอดชี วิต อย า งกว างขวาง ทั้ ง ในแผนพั ฒ นาการศึกษาแห ง ชาติ
นโยบายพัฒนาการศึกษา จนกระทั่งประเทศไทยได ประกาศใชพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ในพระราชบัญญัติ การศึกษาฉบับ นี้ ไดถื อวา การศึกษาตลอดชี วิต เปนกรอบในการจั ด
การศึกษาของประเทศ ดังที่ระบุไวในมาตรา 8 วา การจัดการศึกษาใหยึดหลัก “การศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน”
หลัง จากนั้ น ในป พ.ศ. 2551 จึ ง ได มี พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เกิดขึ้น ซึ่งในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ไดกําหนดวาการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตาม
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อัธยาศั ย ให ดํ าเนินการเพื่อเป าหมายต างๆ โดยใหค วามสํา คัญ ต อผู เรี ย นไดรับ ความรู และทักษะ
พื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสําคัญ
ในขณะนี้ (พ.ศ. 2556) ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น
เพื่อสงเสริมใหการจัดการศึกษาของไทยมีความชัดเจนและเหมาะสม สอดคลองกับ สถานการณและ
สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เปลี่ย นแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่ง
การมีพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตนี้จะสงผลใหการบริหารจัดการการศึกษาตลอดชีวิตมีค วาม
เปนระบบและทั่วถึง ทั้งในแงของคุณภาพการศึกษาและการสรางโอกาส สามารถกระจายโอกาสทาง
การศึ กษาใหแ ก ป ระชาชนทุ กกลุ ม ทุก วั ย อย า งเสมอภาคและเป นธรรม (สํ านั กเลขาธิ การสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; สุมาลี สังขศรี, 2557; สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2557)
จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทยเกิดขึ้นมาตั้งแตในอดีต โดยเปนการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึ กษานอกระบบ อาทิ ในสมัย กรุ งสุโ ขทั ย กรุ งศรี อยุ ธยา และรัต นโกสิ นทร
ตอนตน การศึกษาจะเกิด ขึ้นที่บาน วัด และวัง มีผูอาวุโสเปนผูอบรมสั่งสอน ถายทอดความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการสื่อสาร กริยามารยาท ความประพฤติปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ทักษะวิชาชีพ ลักษณะการเรีย นรูเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีประสบการณ เชน
ครอบครัว เพื่อนบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูสูงอายุ เปนตน คําวาการศึกษาตลอดชีวิต ยังไมปรากฏ
อยางเปนทางการ กระทั่งสมัย รัช กาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในป
พ.ศ. 2427 จึงไดมีโรงเรียนแหงแรกสําหรับราษฎรขึ้น การศึกษาจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนมากขึ้น การศึกษาที่จัด ขึ้นอยางเปนทางการนี้เปนการศึกษาสําหรับบุคคลที่อยูในวัย
เรีย นคือตั้ง แตระดั บประถมศึกษาถึงอุ ด มศึกษา ยังไมมีการศึกษาสํ าหรั บผู ใหญ อย างเปนทางการ
จนกระทั่ง พ.ศ. 2483 จึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานกองการศึกษาผูใหญรับ ผิดชอบจัดการศึกษาใหแ ก
ผูใหญ ซึ่งไดแสดงใหเห็นวามีการจัด การศึกษาสําหรับคนวัย อื่น แตก็ยังไมมีการกลาวถึงการศึกษา
ตลอดชี วิต ในป พ.ศ. 2520 ไดมีแ ผนการศึกษาฉบับ ใหมโดยปรับ จากแผนการศึ กษา พ.ศ. 2503
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 นี้ไดมีการกลาวถึง “การศึกษาตลอดชีวิต ” เปนครั้งแรก โดยได
กลาวไวตั้งแตความมุงหมายของการศึกษาวา “การศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต ” ใน
แผนการศึกษาฉบับนี้มีการศึกษาในระบบโรงเรียนตัง้ แตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ดังเชน แผนการศึกษาฉบับกอน ๆ แตที่แ ตกตางคือ เปลี่ย นจากการศึกษาผูใหญมาเปนการศึกษา
นอกโรงเรียน และเปนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหกับคนทุกชวงอายุ ในสวนของนโยบายการจัด
การศึ กษา ก็ ได กล าวถึ ง การศึ กษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให บุ ค คลมี โ อกาสได รั บ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
จากแผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2520 เปนต นมา ไดมีการกล าวถึง การศึก ษาตลอดชีวิ ตอยาง
กวางขวาง ทั้งในแผนพัฒนาการศึกษา ทั้งในนโยบายพัฒนาการศึกษา ในการประชุมสัมมนาและได
นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อย างกว างขวาง จนกระทั่ งประเทศไทยได ประกาศใช พระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ได
ถือวาการศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบในการจัดการศึกษาของประเทศสืบตอมาถึงปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ควรเปนการจัดการศึกษา
เพื่ อ ส งเสริ มความเจริ ญก า วหนา และพั ฒนาการอย า งต อเนื่อ งของบุ ค คล ช วยให บุค คลสามารถ
แกปญหาและเรื่องตาง ๆ ของชีวิต เตรียมบุคคลสําหรับโอกาสในการทํางานในปจจุบัน และในอนาคต
การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมมิติที่หลากหลาย ทั้งมิติดานปรัชญา ระบบการศึกษา ทางเลือกใหม
ทางการศึกษา และยุทธศาสตรสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย การศึกษาตลอดชีวิต
ตองพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย ใหมี สมดุลยภาพแห งการเรียนรูที่ เหมาะสม ดัง นี้สามารถเรีย นรูเ พื่อรู
(Learning to Know) เปนการเรียนรูที่เนนองคความรูที่สําคัญ การแสวงหาและการใชความรู เปน
การพัฒนาความจํา จินตนาการ การใหเหตุผ ล รวมทั้ง ความสามารถในการคิด อยางไตรตรองและ
ลึกซึ้ง อยูบนหลักเหตุและผล รวมทั้งการใชปญญาในการแกปญหาตาง ๆ เปนกระบวนการของการ
คนพบ" ซึ่งใชเ วลาและการเขาไปมีสวนเกี่ ยวของกับ ขอมูล ความรู และสิ่งตาง ๆ รอบตัว จะเป น
ประโยชนอยางยิ่งตอผูที่ชอบแสวงหาความรูตลอดเวลา สงเสริมการเรียนรูเพื่อปฏิบัติจริง (Learning
to Do) โดยเนนการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางดี โดยผูที่เรียนรูจะตองมีความพรอมที่จะเสี่ ย งและกลาแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได การ
เรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to Be) เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหบุคคลสามารถเรียนรูทักษะชีวิตและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดาน และการปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนการเรียนรูที่
ผานการขัดเกลาจากกระบวนการ การไดมาซึ่งความรู การฝกทักษะและการตระหนักถึงคุณคาของ
ความเปนมนุษย นอกจากนี้ การศึกษาตลอดชีวิตตองมุงสงเสริมการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning
to Live Together) เนนการเรียนรูในการอยูรวมกันอยางสันติ พึ่งพากัน เคารพถึงคุณคาและวัฒนธรรม
ของแตละคน มีความเขาใจตนเองและผูอื่น จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิต มุงเนนใหค นคิด เปน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งตองเริ่มจากการฝกใหเปนคนมีจิตวิเคราะห (Analytic Mind)
ช า งสั ง เกต ช า งสงสั ย มี ค วามสามารถในการตั้ งคํ าถาม และใช ห ลั กตรรกในการหาคํ าตอบ ซึ่ ง
ความสามารถดังกลาวเปนกุญแจไปสูความรู พัฒนาคนใหมีความรูและสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร
เบื้องตน การศึกษาที่เปดโอกาสใหมีการพิจารณา ตรวจสอบปญหาและสถานการณตาง ๆ ในชุมชน
และสังคม ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตที่ประกอบดวยการศึกษาในระบบ การศึกษานอระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยตองสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความเปนพลเมืองที่ดี (Active Citizen) โดยเปน
คนที่มีความตระหนักในบทบาทและหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี มีภาวะผูนําแหงการเรีย นรูต ลอดชีวิต
เปนผูที่มีความรูและทักษะชีวิตที่จําเปน อาทิ ทักษะดานบริหารจัดการ ทักษะดานการเงิน และทักษะ
ดานการปราศรัยตอสาธารณะชน โดยการฝกการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน การรับใชและการ
ทํางานเพื่อประโยชนของผูอื่น
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1.3 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
หลักการของการศึ กษาตลอดชีวิต ตามพระราชบั ญญัติ การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดบทบัญญัตใิ นการจัดการศึกษาใหยดึ หลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวน
รวมในการจั ด การศึ กษา และพั ฒนาสาระและกระบวนการเรี ย นรู ให เ ป นไปอย างต อเนื่ อง โดยมี
หลักการที่สําคัญ ประกอบดวย 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพใหกับประชาชนอยางทั่วถึง 2) สนองความจําเปนและความตองการในการเรีย นรูของ
บุคคลและชุมชน 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่องและ 4) สงเสริม
ใหทุกภาคสวนของสังคมเปนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต
ประกอบกับการวิเ คราะหและสังเคราะหเอกสารงานวิจัย (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; ชูเ กียรติ ลีสุวรรณ, 2552; รักกิจ ศรีส รินทร, 2554; สุมาลี สังขศรี,
2557; สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2557; OECD, 2004) พบหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้
1. การศึ กษาไม ได สิ้น สุ ด ลงเมื่อ บุ ค คลจบการศึ กษาจากสถาบั นการศึ ก ษา หากแต
การศึกษาเปนกระบวนการตลอดชีวิตของบุคคลที่สามารถวางแผนเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและแหลง
วิชาที่มีอยูในสังคมได
2. การศึกษาตลอดชี วิต ประกอบด วยการศึ กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาที่ไมเปนทางการหรือตามอัธยาศัย
3. บานมีบทบาทสําคัญอันดับแรกในการใหการศึกษาตลอดชีวิตเปรีย บเสมือนโรงเรียน
แหงแรก มีหนาที่ อบรมและใหการศึกษาเบื้องตนแกเด็ก และเปนการวางรากฐานที่ดีใหแ กเด็กใน
การศึกษาตลอดชีวิต
4. ชุมชนเปนแหลงการศึกษาลําดับตอมา เด็กจะไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากแหลงการเรียนรู
หลากหลายประเภทในชุมชนของตน เชน โรงเรียน สถานประกอบการ โรงพยาบาล วัด เปนตน
5. การศึกษาตลอดชีวิตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและผสมผสานกันทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน แนวตั้ง หมายถึง ชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย บุคคลควรไดรับการศึกษาในทุกวัย ในทุก
ชวงชีวิต และแนวนอน หมายถึง บุคคลควรไดรับการพัฒนาทุกดานในชวงชีวิตหนึ่ง ดังนั้น บุคคลควร
ไดรับการพัฒนาทุกประเภทและตองมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของตน
6. รัฐควรจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกคน และทุกกลุมเปาหมายอยางเทา
เทียมกัน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม
7. การศึกษาตลอดชีวิตมีลักษณะยืดหยุนและหลากหลายในดานเนื้อหา สื่อการเรียนรู
วิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ใชในการเรียน และกฎระเบียบตาง ๆ เปนตน
8. เปาหมายสูงสุดของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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9. สิ่งที่จําเปนสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต คือ โอกาส แรงจูงใจ และความสามารถที่จะ
ศึกษา โดยจะตองสรางความรู ความเขาใจที่ ถูกตองแก กลุมเปา หมาย ให เห็นถึงความจําเปนของ
การศึกษาที่มีตอชีวิต
10. การศึกษาตลอดชีวิ ตเปนภาพรวมของการศึ กษาทั้ งหมด ครอบคลุม การศึ กษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกระดับ
11. บุคคลทุกเพศ ทุกวัย มีความสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต ตองจัด การศึกษาให
เหมาะสมกับสภาพของบุคคลในขณะนั้น
12. ใหการเรียนรูเรื่องของสภาพจริงและปญหาที่จะตองไปเผชิญเพื่อที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองและแกไขปญหาดวยตนเองได
13. การศึกษามีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกชวงชีวิต ตั้งแตเกิด จนตาย เพื่อจะชวยให
บุคคลสามารถดําเนินชีวิตและปรับตัวใหเขากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชวงวัยไดอยางเหมาะสม
14. การจั ด การศึก ษาตลอดชีวิ ตให สํา เร็จและมีป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จะต องอาศั ย ความ
รวมมือของทุกฝายทั้งรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษา องคกรทองถิ่นและประชาชน
จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิตมีลักษณะสําคัญ ไดแ ก เป นการเรีย นรูตั้งแตเกิดจนตาย
เปนการเรียนรูที่ไมมีที่สิ้นสุด มีความตอเนื่อง ประกอบดวยการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาบุคคลและชุมชน หลักการที่สําคัญของการจัด การศึกษา
ตลอดชีวิตมุงใหประชาชนมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ที่มี
คุณภาพ เทาเทียม และเสมอภาค จากการศึกษารูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคลองกับความ
ตอ งการของตนเอง จั ดการศึ กษาที่ค รอบคลุ มทั่วถึง ทุ ก คนในแตล ะช วงวั ยตลอดชีวิ ต เพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาวัฒนธรรมการเรีย นรูแ ละพัฒนาสังคมใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู จะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
1.4 สภาพการณของการจัดการศึกษาในประเทศไทย
การจัด การศึกษาในประเทศไทย มี 3 ลักษณะ ไดแ ก การศึกษาในระบบ การศึ กษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับการศึกษาที่จะตองจัดใหแกประชาชนสวนใหญกวาครึ่งหนึ่ง
ของประเทศโดยมีกลุ มเป า หมายกว า 30 ล า นคน คือ การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตาม
อัธยาศัย
จากการติดตาม และประเมินผลการปฏิรูปการศึก ษาตั้งแต ป 2552 ในประเด็นการศึกษา
นอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศั ย มีแ นวโน มเพิ่ม ขึ้ น โดยในป 2549 ปการศึ กษาเฉลี่ ย ของ
ประชากรวั ย แรงงานอายุ 15-59 ป คือ 8.7 ป ซึ่งต่ํา กวาประเทศอื่น และต่ํากวาเปาหมายที่วางไว
ป 2554 กํ าหนดไว 10 ป ฉะนั้ น จะเห็ นไดว า ป การศึ กษาของประชากรอยู ในระดั บ มั ธยมศึ กษา
ตอนตนเท านั้น สง ผลต อการสร างสั งคมแหง การเรี ยนรู อยางตอเนื่ องตลอดชี วิต และกระทบต อ
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ประสิท ธิภ าพแรงงานไทย นอกจากนี้ ยัง มีข อมู ล ที่ สะทอนถึง สภาพการศึ กษาตลอดชีวิตในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ผลการสํารวจของสํานักงาน กศน. (พ.ย. 2552) มีคนไทยรูหนังสือประมาณ 96 % ไม
รูหนังสือ 4-5% หรือประมาณ 4 ลานคน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกผูสูงอายุที่ไมรูหนังสือและ
ลืมการอานหนัง สือมีประมาณ 3 ลานคน กลุมที่ 2 เด็ก และเยาวชนที่ข าดโอกาสทางการศึกษามี
ประมาณ 1 ลานคน
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป 2552 พบวา ดานการศึกษา
ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แมจะมีความกาวหนาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหมีเครื่องมือมากขึ้นแตยังขาดเนื้อหา และวิธีการที่เหมาะสมที่จะทําใหมีสัมฤทธิผ ล
ตามที่ควร อีกทั้งขาดการปรับปรุงกฎระเบียบที่จะเอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองทําให
การศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีของคนในชาติ
3. ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการอานของคนไทย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติที่ชี้
ชัดถึงอุปสรรคสําคัญที่เปนปจจัยในการสรางสังคมแหงการเรียนรูของประเทศไทย ดังตอไปนี้
3.1 ป 2551 คนไทยอานหนังสือลดลงเปน 66.3 % จาก ป 2548 ซึ่งเปน 69.1 %
3.2 ป 2551 คนไทยอานหนังสือเฉลี่ย 39 นาทีตอวัน ลดลงจากป 2548 ซึ่งเปน 46
นาทีตอวัน
3.3 อัตราการซื้อหนังสือของคนไทย 2 เลม/ คน/ ป หรือ 0.22% ของรายไดตอหัว
(ป 2550)
3.4 อัตราการอานหนังสือของคนไทยเฉลี่ย 5 เลม/คน/ป
3.5 หนังสือที่ขายดีที่สุดในตลาด ไดแก หนังสือ ดารา นิยาย เรื่องยอละครโทรทัศน
กีฬา สุขภาพ คูมือตาง ๆ เปนตน
4. ผลการวิเคราะหปญหาหลักการศึกษาตลอดชีวิตในไทยที่สําคัญ (สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2557; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ,
2555; สุมาลี สังขศรี, 2557; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2557) พบรายละเอียด ดังนี้
4.1 การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ไม ไ ด เ อื้ อ ต อ
กลุมเปาหมายเทาที่ควร ในเรื่องของเวลา/คาใชจาย ประเด็นเนื้อหาที่เรียนไมเอื้อใหผูเรียนไปปรับใช
ในชีวิตประจําวัน ครูใชแนวการสอนแบบถายทอดความรูมากกวาใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
4.2 การศึกษานอกระบบมีขอจํากัดเรื่องปริมาณ เนื่องจากมีกลุมเปาหมายจํานวน
มาก แตแหลงการเรียนรูมีจํากัด
4.3 การศึกษานอกระบบมีขอจํากัดเรื่องคุณภาพ เรื่อง กิจกรรมการเรียนรูไมส นอง
ตอความตองการของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนรูใหความรูและทักษะไมเพียงพอ
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4.4 การมีสวนรวมในการบริหารและจัด การศึกษายังมีนอย แมวาจะมีกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนกลไกขับเคลื่อนหลักการและ
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.5 การจัดการศึกษาในชวงหลังวัยเรียนจะมีรูป แบบที่ไมเหมือนการเรียนในระบบ
โรงเรียน แตจะตองจัดใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูที่พนจากวัยเรียนมาแลว ซึ่งเรียกวาการศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย การจั ด การศึ กษาแต ล ะรู ป แบบเพื่ อให เ กิ ด ประโยชนแ ก
ประชาชนมากที่สุดนั้น ตองคํานึงถึงสภาพของสังคมที่อยูอาศัยดวย
4.6 การใหบ ริการการศึกษาแกผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง การศึกษาตลอดชี วิต ขาด
เนื้อ หาและวิ ธีการที่เ หมาะสมที่ จะทําให มีสั มฤทธิผ ลตามที่ค วร ขาดการปรั บปรุงกฎระเบีย บที่จะ
เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําใหการศึกษาตลอดชีวิต ยังไมเปนวิถีชีวิตของคนใน
ชาติ
4.7 บุ ค ลากรทางการศึ กษายั ง เน น บทบาทผู จัด มากกว า การเปน ผู ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ยังหมายรวมไปถึงภาคีเครือขายขาดแรงจูงใจและความเขาใจในบทบาท
ของตนเอง
5. จากการจัดอันดับประเทศไทย ของ UNDP ในป 2553 โดยใชดัชนีระดับการพัฒนาคน
(Human Develop Index) ปรากฏวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 92 จาก 169 ประเทศ จัดอยูใน
กลุมประเทศดอยพัฒนา ดัช นี การพั ฒนามนุษยวั ดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแตล ะประเทศในการ
พัฒนามนุษยสามดานหลัก ๆ ไดแก การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดไดจากอายุขยั ความรู ซึ่ง
วัดไดจากการรูหนังสือ (มีน้ําหนักเปนสองในสามสวน) และอัต ราสวนการเขาเรียนสุทธิที่รวมกันทั้ง
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ําหนักเปนหนึ่งในสามสวน) มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได
จากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ตอหัว และความเทา
เทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity – PPP)
จะเห็ นไดว า ผลจากการวิเ คราะห แ ละสั ง เคราะห เ อกสารและงานวิ จัย ดั ง กล า วขา งต น
เกี่ยวกับสถานการณและปญหา แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน พบวาควรมีการ
เพิ่มโอกาสใหกลุมเปาหมายเขาถึงแหลงเรียนรูไดมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพคน และการพัฒนาแหลง
เรียนรูใหมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของผูร ับบริการไดอยางแทจริง นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติ การพัฒนากฎระเบียบขอบังคับในเชิงนโยบายมีความจําเปนอยางยิ่งตอการขั บเคลื่อนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นจริงทั้งในระดับบุค คล กลุมบุคคล องคกร
และชุมชน อันเปนปจจัยสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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1.5 ลักษณะและแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตควรมีแนวฏิบัติที่คํานึงถึง การเรียนเพื่อรู การเรียนรูเ พื่อปฏิบัติไดจริง
การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน และการเรียนรูเพื่อชีวิต การเรียนเพื่อรูโดยผสมผสานความรูทั่วไปที่
กวางขวางเพียง พอเขากับโอกาสที่จะศึกษาบางวิชาอยางละเอียดลึกซึ้ง การเรียนเพื่ อรู หมายถึง
การฝกฝนในวิธีเรียนรูเพื่อจะ ไดตักตวงประโยชนจากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต การเรียนรูเพื่อปฏิบัติ
ได จริง เพื่ อจะไดไม เ พีย งแต มีค วามชํา นาญทางด า นวิ ชาชี พเทา นั้ น แต จะต องสามารถรับ มือ กั บ
สถานการณตาง ๆ และปฏิบัติงานเปนหมูคณะ ซึ่งเปนการเรียนรูโดยอาศัย ประสบการณตาง ๆ ทาง
สังคมและในการประกอบอาชีพ อาจเปนการเรีย นรู นอกระบบโรงเรีย นจากสภาพในท องถิ่นหรื อ
ประเทศนั้น ๆ หรืออาจเปนการเรียนรูในระบบโรงเรียน โดยใชหลักสูตรซึ่งประกอบดวยการเรีย นใน
ภาคทฤษฎี สลับกับการฝกปฏิบัติงาน การเรีย นรูเ พื่อจะอยูรวมกัน เปนการเรีย นรูเพื่อใหเ ขาใจผูอื่น
และตระหนักวามนุษยเราจะตองพึ่งพาอาศัยกัน ดําเนินโครงการรวมกันและเรีย นรูวิธีแกปญหาขอ
ขัดแยงตาง ๆ โดยชี้ใหเห็นวาความหลากหลาย ความเขาใจอันดีตอกัน และสันติภาพ มีคุณคาควรจะ
รักษาไว การเรียนรูเพื่อชีวิต เพื่อจะไดสามารถปรับปรุงบุค ลิกภาพของตนไดดีขึ้น ดําเนินงานตาง ๆ
โดยอิสรเสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจ และความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น ในการจัด การศึกษา จะตองจัด
ใหค รอบคลุมทุกดาน คือ ดานความจํา การใชเหตุผล ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ สมรรถนะทาง
รางกาย และทักษะในการสื่อสารกับผูอื่น
ดังนั้น ในการดําเนินการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ใหมีประสิทธิภาพควรมีแนวปฏิบัติ (สุมาลี
สังขศรี, 2557) ดังตอไปนี้
1. เปนการดําเนินการตลอดชีวิตของบุคคล
2. เปนการจัดการที่มีการวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ
3. เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยตนเอง
4. ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภท ทั้งแบบในระบบ นอกระบบและไมเปนทางการหรือตาม
อัธยาศัย
โดยสรุป การศึกษาตลอดชีวิต เปนเรื่องที่ทุกสังคมใหความสนใจเพราะเปนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถใหผูเรียนพึ่งตนเองและไมแยกหางจากวิถีชีวิต อันสงผลไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรู
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การเปาหมายของสังคมแหงการเรียนรู คือการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ขึ้นในชุมชน ซี่งลักษณะและแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตควรจะตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ไดแก สภาพและขอจํากัด ของการจัด การศึกษาที่ผานมา นโยบายและเปาหมายในการจั ด
การศึ กษาของประเทศ สภาพและความเปลี่ ย นแปลงของสิ่ง แวดลอ มที่มีผ ลตอ การจัด การศึกษา
เปนตน
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1.6 แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต เปนรูปแบบของการเรีย นรูของมนุษย ที่เ กิดขึ้นตลอดชีวิต ของมนุษย
ทุกคนนับตั้งแตวัยแรกเกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนสิ่งที่มาควบคูกับสังคมมนุษย
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้ การศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาของ
ทุกคนตั้งแตกอนวัยเรียน จากเด็กถึงวัยชราโดยมีจุด หมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวงตาง ๆ
ของชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหทุกคนตอง
เรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อปรับตนเองใหกาวทันในยุคของโลกาภิวัฒน กระบวนการเรีย นรูตลอดชีวิต เปน
บูรณาการและเชื่ อมโยงการเรีย นรูทั้ง ในระบบ นอกระบบ และการเรี ย นรู ตามอั ธยาศั ย กล าวคื อ
มนุษยเรียนรูจากกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) นั่นคือ เรีย นรูจากครอบครัวจนมาถึง
การเรีย นรู จากสถาบั นการศึกษาเพื่อ นําผลของการเรี ยนรู ไปพัฒ นาคุณภาพชีวิต และสั งคม ความ
รวมมือจากทุกหนวยงานในสังคม หนวยงานตาง ๆ อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ วัด สถานประกอบการ
ที่ทํางาน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ อาสาสมัคร ฯลฯ เขามามี
บทบาทและมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสังคม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย ตลอดจนสนองความตองการเรียนรูของบุคคลวัยตาง ๆ
รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ตองยึดหลักความเสมอภาค ยืดหยุน หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณ สอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และสามารถสนองความต อ งการของผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ
ยุท ธศาสตร ในการจั ดกิ จกรรมนั้ นสามารถทํา ได หลายวิธี โดยบูรณาการสื่อเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ เชน เรีย นรูจากครูผูสอน วิท ยุ โทรทัศน วิดีทัศน คอมพิวเตอร แบบเรีย นสําเร็จรูป
หนังสือพิมพ การประชุม การอบรม ฯลฯ เพื่อทําใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวงจรที่ไมหยุดนิ่ง บุคคล
สามารถเรียนรูไดอ ยางสะดวก และนํ าความรู ไปใช ไดจริง ระบบการจัดการศึ กษาตลอดชีวิต ตอง
ดําเนินการตั้งแตระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น โดยมีกรอบแนวคิด และโครงสรางในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน ตั้งแตนโยบาย จุดมุงหมาย กลุมเปาหมาย รูปแบบการจัดการ การวางแผน
โครงสรางการจัด องคกร การบริห ารงาน และการจั ดการ ตลอดจนการจัด กิจกรรมที่ตองคํา นึงถึ ง
วัตถุประสงคของการเรียนรู หลักสูตร ยุทธศาสตรในการเรีย นรู สื่อ การวัดผล ประเมินผล เปนตน
ทั้งนี้จะตองดําเนินการอยางเปนระบบ (อุดม เชยกีวงศ, 2551)
แนวทางในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงาน กศน., 2556, 2557;
สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2557 และสุมาลี สังขศรี, 2557)
1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับวิถีชีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกตางของบุคคล
และมีรูปแบบที่เหมาะสมตามสภาพและความจําเปนของกลุมเปาหมาย
2. การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. ภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต มีสวนรวมในการเสนอแนะในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
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4. ผูเรีย น/ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
จะพบวา ภาคีเครือขายและผูที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงแนวทางและการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพ เทาเทียม และเสมอภาค จากการศึกษารูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
ความต องการของกบุ คคลหรือ ผูรับบริ การ โดยการกํา หนดเปา หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ในการจั ด
การศึกษาใหชัดเจน ศึกษาวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน จัดการศึกษาทุกประเภทให
ไดทั้งปริมาณและคุณภาพ จัดแหลงการเรีย นรูใหมีค วามหลากหลาย เปดกวางและประชาสัมพันธ
ผูจัดการศึกษาตลอดชีวิตควรประสานความรวมมือระหวางกัน เนื้อหาหลักสูตรจะตองเกี่ยวของกับ
ชีวิตจริงและสอดคลองกับความตองการของประชาชน วิธีการใหการศึกษา หาความรู ควรมีค วาม
หลากหลายใหผูเรียนเลือกไดตามความตองการและความสะดวก ใชสื่อและเทคโนโลยีชวยในการจัด
การศึ กษาใหค รอบคลุ มตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาครูใหรูบ ทบาทและมีทักษะในการจั ดการศึกษา
ตลอดชีวิต การวัดและประเมินผลควรใชวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง สรางแรงจูงใจใน
การเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายใหเปนผูใฝรู สรางนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน สงเสริมให
ชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู
การจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต ให ป ระสบผลสํา เร็ จนั้ น มี ป จจัย และเงื่ อ นไขที่ สํ าคั ญ อาทิ
นโยบายของรัฐ ที่ กํา หนดกรอบการพั ฒนาการศึ กษาตลอดชี วิ ต ที่ ชัด เจน เพื่อ ให ทุ ก หน วยงานที่
เกี่ยวของสามารถดําเนินตามนโยบายไดอยางเหมาะสม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของผูทเี่ กี่ยวของ
ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และประชาชน ในการตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลทุกคน พรอมสงเสริมองคกรทองถิ่นในการดําเนินการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การแสวงหาความรูและจัดแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศั ย ในแงคุ ณภาพผู เรี ย น คุ ณภาพครู คุ ณภาพสถานศึกษา คุ ณภาพการบริห ารและการจั ด
การศึ ก ษา คุ ณภาพสภาพแวดล อ ม คุณ ภาพหลั ก สู ต รและเนื้ อ หา การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน การสงเสริมการประเมินการเรีย นรูจากประสบการณ ประเด็นเหลานี้ เปนสวนเกื้อหนุนให
สามารถจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนของบุคคลไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ หากพิจารณาที่ระบบการศึกษาของประเทศไทย สามารถแบงการศึกษาออกเปน
3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
ตลอดชีวิตที่ประกอบดวย การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน ทั้งในดานความรู ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ
คานิยม และคุณธรรม ตั้งแตรากฐานชีวิตและตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย มีดังนี้
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1. แนวทางการจัดศึกษาการศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แนนอน โดยมีจุด มุงหมายหลั กที่จะพัฒ นาเด็กและเยาวชนให มีคุณลักษณะที่ พอเพีย ง และพรอ ม
ทําหนาที่ตาง ๆ ในสังคมในอนาคต การศึกษาในระบบมีความสําคัญยิ่งเนื่องจากผูเรียนมีความพรอม
ในการเรี ย นรู ดั ง นั้ น จึ ง ควรพั ฒ นาสาขาวิ ช าให มี ค วามหลากหลาย อาทิ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ใหผูเรีย นมีค วามรูพื้นฐานอยา งถองแท และมีค วามเปนสหสาขาวิช า
เรียนผสมผสานสาขาวิช าตา ง ๆ เน นการเรี ยนวิท ยาศาสตรในเชิงประยุกต เพิ่มความสําคั ญของ
สาขาวิช าทางด านสังคมศาสตร ศิลปวัฒ นธรรม และมนุ ษยศาสตร ผูสอนควรมีป ระสบการณและ
มองเห็นโลกตามความเป นจริง โดยสถาบันการศึกษาควรมีค วามยืดหยุ น ขยายความรวมมือและ
เป ด กวา งมากขึ้ น นอกจากนี้ ค วรเพิ่ม ศั กยภาพการศึ ก ษาระดั บ อาชี วศึ กษาสํ า หรั บ แรงงาน และ
ชางฝมือและนักวิศวกรเปนสําคัญ โดยเนนเรื่องคุณภาพใหมากขึ้น
นอกจากนี้อาจนําแนวคิดเรื่อง การจัด การศึกษาโดยองคกรในชุมชนมีสวนรวม การจัดการ
ศึกษาโดยความรวมมือระหวางบาน-วัด-โรงเรียน หรือที่เรียกยอ ๆ วา บวร ผลการจัดการศึกษาโดย
ความรวมมื อขององค กรหลั กทั้ งสามของชุมชนแบบนี้ สวนดี คงมี อยู บา ง โดยเฉพาะประเด็ นการ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ตั้งอยูในชุมชน และประเด็นการระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา อยางไรก็ตาม แมจะมีการนําแนวคิดและหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School-based Management) ตามแนวปฏิรูปการศึกษาไปใชในการจัดการ แตสาระของ
กระบวนการเรียนรู (educational substance process) ก็ยังคงเหมือนเดิม จุดหมายหรือผลของ
การศึกษาก็ไมไดแตกตางไปจากเดิม ซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี เห็นวา เปนเพราะสภาพแนวคิดที่ฝงแนน
ในการจั ด การเรีย นรู ยั งเปนการเอาเนื้ อหาวิช าเปนตัวตั้ง ไม ได เอาความจริ งของชีวิต และการอยู
ร วมกั น หรื อเอาสั ง คมเป นตั ว ตั้ ง ทํ า ให ก ารศึ กษาอยู นอกสั งคม ไม เ ข า ใจว าสั ง คมมี ป ญ หาอะไร
การศึกษาไมไดรวมทุกขรวมสุข ไมรวมแกปญหา ออนแอทางปญญา ทั้ง ๆ ที่สังคมปจจุบันเปนระบบ
ที่ซับซอ น เชื่อ มโยง เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ยากตอความเขา ใจ และยากตอการจัด การใหเกิ ด
ความกาวหนา อยางสมดุล และประเทศไทยยังไมมีสมรรถนะเพียงพอที่ จะเผชิญกับ ความซับซอน
และความยากของปญหาสั งคมปจจุ บัน เรื่องที่ย ากและซับ ซอนจะตองใชค วามรูและปญญาเขาไป
แกไข
การสรางสังคมความรูและสังคมภูมิปญญาคือ แนวทางสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) แตสังคมภูมิปญญาและสังคมความรูที่แ ทจริงควรมาจาก
ฐานรากของสังคม และการพัฒนาอยางบูรณาการตองเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง เพราะชุมชนคือ ฐานราก
ของประเทศ ถ าชุมชนทั้ งหมดเขมแข็งทุ กดาน ทั้ งเศรษฐกิจ จิต ใจ สั งคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดลอ ม
สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ประเทศไทยก็จะมั่นคง (ประเวศ วะสี, 2555)
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การจัดการศึกษาโดยใชฐานชุมชนหรือการจัดการศึกษาฐานชุมชน มีเปาหมายและขอบเขต
การเรียนรูกวางขวาง เปนการเรียนรูการสรางฐานรากของชีวิตใหมั่งคง เพิ่มพูนความรู รักษาความดี
ยึดหลักทําเพื่อสวนรวม หมั่นฝกหัดฝกฝน ไมทํารายตนเอง ไมสรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอื่น
แมในชวงชีวิตจะล มลุกคลุกคลาน แต หากรากฐานมั่นคง การก อรางสรา งตัวคงมิ ใชเ รื่องเกินเอื้อ ม
(นฤตย เสกธีระ, 2555) การจัดการศึกษาโดยใชฐานชุมชน หรือการศึกษาฐานรากแบบมีสวนรวมของ
องคกรในชุมชน นับเปนทางเลือกจุดเปลี่ยนประเทศไทย
2. แนวทางการจัดศึกษาการศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนการศึกษาที่จัดขึ้นโดยมุงหวังพัฒนา
ความรู ความสามารถของคนใหมีพลังในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ
จึงมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูป แบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอง
มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม โดยอาจจําแนก
ลักษณะของการศึกษานอกระบบ ไดดังนี้
การจัดการศึกษาเพื่อชดเชยโอกาส เปนการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูใหแกผูที่พลาดโอกาส
ทางการศึ ก ษาในระบบ ได แ ก การจั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ กษาพื้ นฐานที่ มีห ลั กสู ต ร
เทียบเทากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร และประยุกตใชเทคนิควิธีการ
ตาง ๆ ใหส อดคลองเหมาะสมกับกลุมเป าหมาย เชน การศึกษาทางไกล การศึกษาแบบกลุม การ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการเทียบโอนความรูและประสบการณ
การจัด การศึก ษานอกระบบเพื่ อแก ไขปญ หาทั้งในระดั บชาติแ ละระดั บบุ คคล ไดแ ก การ
แกปญหาการไมรูหนังสือของประชาชน การแกปญหาความยากจน โดยใชหลักสูตรการฝกอาชีพระยะ
สั้น และโครงการพัฒนาชุมชนโดยรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมการเรีย นรูเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการความรูในชุมชน และการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตผานการฝกอบรมใหความรูเรื่องตาง ๆ
โดยมีเนื้อหามุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การเมืองการปกครอง หนาที่พลเมือง และ
ทักษะชีวิต เปนตน
การจัด การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่อตอบสนองการเรีย นรู ข องบุ ค คล โดยมุ ง เน น
กิจกรรมการเรีย นรูที่หลากหลาย ทั้งการฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น e- learning กลุมสนใจ คาย
วิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือเพื่อเปนงานอดิเรก
3. แนวทางการจัดศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนกิจกรรมการศึกษาเรีย นรูในวิถีชีวิ ต
ประจํ าวันของบุคคล ที่ใหผูเ รีย นไดเ รียนรู ดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และ
โอกาส เปนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีรูปแบบและวิธีการหลากหลายโดยศึกษาจาก
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บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมีผูจัดเปนจํานวน
มากทั้งที่เปนบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน และองคการตาง ๆ เชน หองสมุดประชาชน แหลงเรียนรูและ
พิพิธภัณฑตาง ๆ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ การเรียนรูผาน
สื่ออิเล็กสทรอนิกส เชน Internet Website การทัศนศึกษา การจัดกลุมสนทนา เวทีชาวบาน เปนตน
แมวาคนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้น แตการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ยังไมสามารถ
เชื่อมโยงความรูสูการใชประโยชนไดเทาที่ควร การที่จะสงเสริมใหเกิดการเรีย นรูตลอดชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนปฏิรูปและสงเสริมการศึกษาทุกระบบใหมีความสําคัญอยางเทาเทียมกันใน
ทุกด านเพื่ อช วยให บุค คลไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคเท ากันในรูป แบบที่ เหมาะสม
กลมกลืนกับสภาพการดําเนินชีวิตจริง บุคคลสามารถนําความรู ทักษะและเจตคติมาประยุกตใชกับ
การดํา เนินชีวิต และการทํางานไดอย างเหมาะสม เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตของตนเอง และสั งคม
โดยรวม และการศึกษาตลอดชีวิตชวยสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเทศไทยไดต ระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยไดมี
ความพยายามเชื่อมโยงรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหตอเนื่องสัมพันธกัน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมประชาชนและสังคมใหมีศักยภาพและความพรอม
ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตจะเปนกุญแจไปสูความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมไทยได จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิต เปนเรื่องที่ทุกสังคมให
ความสนใจเพราะเปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนพึ่งตนเองและไมแยกหางจากวิถีชีวิต อั นสงผล
ไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรู จะเห็นไดวา ทิศทางการพัฒนาและการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กําลัง คนใหสามารถใชค วามรู และภู มิปญญาเป นฐานในการพั ฒนาสั งคมไทยใหเป นสังคมแห งการ
เรียนรูตามแนวทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายที่มีความพรอม มีสิทธิและ
มีหนาที่รวมรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต จะตองพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แบบองครวม โดยการบูรณาการทุกดานเขาดวยกันอยางสมดุล การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมที่
บูรณาการเขาเปนวิถีชีวิตของคนในสังคม และสามารถตอบสนองความตองการและสอดคลอ งกั บ
สภาพของกลุ ม เป า หมายที่ แ ตกต า งกั น สาระหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งกั บ สถานการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
ที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546; สุมาลี สังขศรี, 2545, 2557;
ศรีสวาง เลี้ยววาริณ, 2550, 2553; พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551) พบแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่สําคัญที่สอดคลองเชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย นั่นคือ การมุงเนนที่การสรางวิสัยทัศนของประเทศเพื่อกําหนด
นโยบายและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเชื่อวาการศึกษาจะเปนปจจัย
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สํ า คั ญ ของกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง โครงสร า ง บทบาท รู ป แบบกิ จกรรมการศึ กษาตลอดชี วิ ต และ
การเรียนรูตลอดชีวิต และการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการออกกฎหมาย จะมีลักษณะดังนี้
โครงสรางและบทบาท จัดโครงสรางองคกรการบริหาร การเรียนรูตลอดชีวิตทุกระดับ ตั้งแต
สวนกลาง สวนภูมิภาค และ ทองถิ่น ในรูปของคณะกรรมการ โดยรวมมือกับกระทรวงตาง ๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญกับหนวยงานและสวน ทองถิ่นในการพัฒนาทักษะสมรรถนะของ
ฝมือแรงงาน เพื่อใหป ระชาชนวัยแรงงานให มีศักยภาพ สามารถแขงขันในเวทีโลกได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในสวนกลางเนนการจัดทํายุท ธศาสตร กําหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษา/การ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต วิ ธีก ารวัด ผลประเมิ นผล และการทํ าวิ จัย เพื่ อแสวงหานวั ต กรรมใหม ๆ ทาง
การศึกษา/การเรีย นรูตลอดชีวิต ตลอดจน การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงาน
การศึกษาตลอดชีวิตในระดับทองถิ่น หนวยงานระดับทองถิ่น ดําเนินงานในรูปของศูนยการเรียนรู
ตลอดชีวิต หรือสถานศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีบทบาทสําคัญในการจัด กิจกรรมการศึกษาและ
การเรีย นรู ต ลอดชี วิต เพื่ อพั ฒนาคุณภาพของประชาชน โดยประสานความร วมมือ กั บหนวยงาน
เครือขายและชุมชน
กลุมเปาหมายและรูปแบบกิจกรรม หนวยงานการศึกษาตลอดชีวิตจะดําเนินกิจกรรมตาม
ความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น ตั้งแตกอนปฐมวัย เสริมความรูแกเด็กและเยาวชนในระบบ
โรงเรียน ผูที่จบการศึกษาในสถานศึกษามาเขาโปรแกรมการศึกษาตอเนื่อง แมแตผูที่ยังไมรูหนังสือ
หรือการศึกษาภาคบังคับ เยาวชน และผูใหญในวัย แรงงาน ตลอดจน ผูสูงอายุ ฉะนั้น การบริการ
การศึกษาตลอดชีวิตแกกลุมเปาหมาย หลากหลาย รูปแบบกิจกรรมจึงสนองความตองการของกลุม
หมายประเภทตาง ๆ เชน กิจกรรมการฝกอบรมประเภทตาง ๆ เชน อาชีพใหม ๆ อาชีพเสริมความรู
ใหม ๆ เปนตน กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต สุขภาพอนามัยทางรางกายและทางจิต กิจกรรมเพื่อ
อนุรักษธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม เพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในประเทศ ซึ่ง เปนสิ่ งจํ าเป นใน
ปจจุบัน และอนาคต
นโยบาย ยุทธศาสตร และการออกกฎหมาย จากการนําเสนอตัวอยางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต หรือการเรีย นรูตลอดชีวิต ของประเทศตาง ๆ ขางตน จะพบว า ปจจัย สําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสาํ เร็จ คือ การมี นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และพระราชบัญญัติ ซึ่ง
จะทําใหหนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินงานไดคลองตัว แมบางประเทศ ไมมีกฎหมายการศึกษา
ตลอดชีวิต แตมีการออกกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต การออกกฎหมายก็เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหสามารถสนองความตองการการเรียนรูของประชาชนนั่นเอง
จะเห็นไดวา รั ฐบาลควรใหค วามสํ าคั ญ การจั ดการศึ กษาและการเรีย นรู ตลอดชี วิ ต ออก
กฎหมาย และพระราชบัญญัติ ที่เกี่ย วข อง อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตที่มี ความเป น
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ระบบ ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการกําหนดบทบาท
ของหน วยงานที่เ กี่ ย วข อง เพื่ อ แสวงหานวั ต กรรมใหม ๆ โดยการดํ าเนิ นการวิ จัย เพื่อกํ าหนด
แนวทางการจัดการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต ไดถูกตอง เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเพื่อการเขาถึงแหลงบริการการเรีย นรูตลอดชีวิตไดงายขึ้น การนําระบบ บัญชีการเรียนรูสวน
บุค คลมาใช เพื่อใหเกิ ดความเทา เทียมทางการศึก ษาแก ผูดอยโอกาส เป นตน ดังนั้น บทบาทการ
จัดการ ศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิตของหนวยงานภาครัฐและเอกชน จะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ใน
สวนกลางจะเนนการกําหนด นโยบายดานการศึกษาและดานอื่น ๆ รวมกับกระทรวงอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตจะมีลักษณะของการบูรณาการมากขึ้น ทําหนาที่กํากับ ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานการเรียนรูตลอดชีวิตใหเหมาะสม
สําหรับหนวยงานสวน ระดับภูมิภาคและทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรที่วางไว
โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขาย และชุมชน ระดมสรรพกําลังในทองถิ่นมาใชอยางเต็มที่
นอกจากนี้ จากการวิ เ คราะห ป จจั ย ที่ จะมี ผ ลต อ การจั ด การศึ ก ษาของสั ง คมไทย ซึ่ ง
ประกอบดวยสภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในปจจุบัน สภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการศึกษา
กฎหมาย และนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวของ พบแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังตอไปนี้
3.1 ดานนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต แนวทางที่ควรดําเนินการมีดังตอไปนี้
1) รัฐบาลควรจัดทํานโยบายการศึกษาตลอดชีวิตระดับชาติทชี่ ัดเจน เพื่อเปนกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับทั่วประเทศ
นโยบายดั ง กล า วนี้ ควรครอบคลุ มการศึก ษาตลอดชี วิต ในภาพรวมและนโยบาย
สําหรับการจัดการศึกษาแตละประเภท เพื่อใหสัมพันธและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
2) รั ฐ บาลควรเผยแพร น โยบายดั ง กล า วไปสู ห นวยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษาทุกประเภทในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดับปฏิบัติ
3) มีการสนั บสนุ นและกํ า กั บ ติ ดตามการนํา นโยบายไปสู การปฏิบั ติ โดยให ก าร
สนั บ สนุ นทรั พ ยากรอย างเหมาะสมแก ห น วยงาน หรื อสถาบั น ที่ จัด การศึ ก ษาทุก ประเภทอย า ง
เหมาะสมเพียงพอในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3.2 ดานการสรางความรูความเขาใจเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต
1) กระทรวงศึก ษาธิการควรสร า งความรูค วามเข า ใจเรื่องการศึ กษาตลอดชี วิ ต
แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาทุกประเภท ทั้งสถาบันที่จัดการศึกษาในระบบและ
หนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) กระทรวงศึกษาธิการควรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
และความจําเปนของการศึกษาตลอดชีวิตแกประชาชนทั้งประเทศโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

56
3.3 ดานการบริหารจัดการ
1) กระทรวงศึกษาธิก ารควรกํา หนดใหมีหนวยงานกลางที่ดู แลและประสานงาน
ศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ หนวยงานนี้ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศและสามารถกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาแตล ะประเทศจัดการศึกษาประเภท
นั้น ๆ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตกรอบของ
การศึกษาตลอดชีวิต และมีการประสานติดตามใหเห็นภาพรวมการศึกษาตลอดชีวิต
2) นอกเหนือจากระดับกระทรวงหรือระดับชาติแ ลว ในระดับจังหวัด อําเภอและ
ตํา บลควรจะมี หน วยงานกลางทํ า หน า ที่ดู แ ลการนํานโยบายการศึ กษาตลอดชี วิต มาสูการปฏิ บั ติ
กําหนดแผนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับระดับนั้น ๆ ประสานกับสถาบันและหนวยงานที่จัดการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึ กษาภายใตนโยบายและ
แผนการศึกษาตลอดชีวิต
3) ในระดับตําบลแตละตําบล ควรมีหนวยงานกลางดูแลการศึกษาตลอดชีวิต และ
หนวยงานกลางประสานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานผูจัด การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนองคกรทองถิน่ ผูแทนประชาชนเพื่อกําหนดแผนการศึกษา
ตลอดชีวิตของตําบล และกําหนดขอบเขตของการจัดการศึกษาทั้ง 3 ประเภทใหสอดคลองกับบริบท
และความตองการของประชาชนในตําบลนั้นๆ
3.4 ดานเนื้อหาความรูและวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
1) เนื้อหาความรูและทักษะที่จัดใหประชาชนในแตละพื้นที่ เชน ระดับตําบลควรจะ
สอดคลองกับบริบท และสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ อยางไรก็ตาม
ประเด็น เนื้ อ หาเหล า นี้ เป นประเด็น ที่ วิเ คราะห มาจากความเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมกั บ
สิ่งแวดลอม และจากสิ่งที่กําหนดไวในกฎหมายและนโยบายที่เกี่ ย วของ หน วยงานผูจัดการศึกษา
แตละรูปแบบ (การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) สามารถนําไปพิจารณา
ปรับใหเหมาะสมกับการศึกษาประเภทนั้น เนื้อหาและทักษะที่ควรจัดบริการประกอบดวย
(1) เนื้อหาที่เปนพื้นฐานจําเปนในการดําเนินชีวิต ไดแก การอาน การเขียน การ
คิดคํานวณเบื้องตน การติดตอสื่อสาร
(2) ความรูและทักษะเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีความรูและทักษะ
ที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได
(3) ความรูขอมูลขาวสารทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(4) เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สภาพป ญ หาที่ พ บในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น สั ง คม
สิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเรียนสามารถเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางเหมาะสม
(5) ความรูและทักษะที่จะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เชน ความรูและ
ทักษะทางดานภาษาดานคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือในการสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูล
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2) วิธีการในการจัดการศึกษาตลอดชิวิต ถึงแมวาการจัดการศึกษาแตละรูปแบบจะมี
วิธีการเฉพาะที่แตกตางกัน แตในที่นี้ผูเขียนขอเสนอวิธีการหลัก ๆ ที่หนวยงานผูจัดการศึกษาแตล ะ
รูปแบบจะนําไปปรับใชดังนี้
(1) เนนการใหเครื่องมือในการแสวงหาความรู ฝกทักษะในการแสวงหาความรู
มากกวาการใหเนื้อหา
(2) ใชวิธีการใหความรูที่หลากหลาย
(3) ใหมีความยืดหยุนทั้งดานวิธีเรียน เวลาเรียน สถานที่เรียน
(4) ใหผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนตองการหรือสนใจ รวมทั้งเลือกวิธี
เรียนที่ตนถนัดและพรอม
(5) เนนการเรียนรูมากกวาการสอนหรือการบอกความรู
(6) จัดการเรียนรูใหผสมกลมกลืนกับการดําเนินชีวิต
(7) สถานศึกษาหรือแหลงความรูควรเปดกวาง ยืด หยุน ลดระเบียบขั้นตอนใน
การเขาถึง
(8) เนนการเรียนโดยการฝกปฏิบัติ การเผชิญปญหา เผชิญสถานการณจริง
3.5 ดานการจัดแหลงการเรียนรูการเผยแพร และการสรางบรรยากาศในการเรียนรู มี
ขอเสนอดังนี้คือ
1) กระทรวงศึ กษาธิ ก ารควรส งเสริ ม ให มีการจั ด แหล ง การเรี ย นรู ห ลากหลาย
ประเภททั้ งในระดั บ จั งหวั ด อํ าเภอ และตํ า บล เชน ห องสมุ ด พิ พิธภัณฑ ศูน ย การเรี ย นรู ศู นย
ศิลปวัฒนธรรม ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยการเรียนของชุมชน ที่อานหนังสือในชุมชน ฯลฯ
2) หนวยงานผูรับ ผิ ดชอบในการจัด การศึกษาแตล ะรูป แบบ ควรนํ าองค ความรู
ขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกประชาชนมาเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เชน สิ่งพิมพ วิท ยุ โทรทัศน CD
VCD อินเทอรเน็ต เปนตน
3) ในแตละชุมชน เชน ระดับตําบลหรือระดับหมูบาน นอกจากสงเสริมใหมีการจัด
แหล งเรีย นรูประเภทต าง ๆ แลวหนวยงานที เกี่ย วของควรจั ดให มีบ รรยากาศของการเรีย นรู เช น
นิทรรศการ การบรรยาย การฝกวิชาชีพโดยใหมีกิจกรรมหลากหลายและมีความตอเนื่อง
3.6 ดานการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขาย
1) ในการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต ในแต ล ะตํ าบลหรื อ ระดั บ หมู บ านถึ ง แม จะมี
หนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาแตล ะรูปแบบแลว ควรเชิญชวนใหประชาชนทุกกลุมไดเขามามี
สวนร วมในขั้ นตอนต า ง ๆ เช น ร วมเป นกลุ มวางแผนกิ จกรรม ร วมจั ด ร วมประชาสั มพั นธ ร วม
สนับสนุน ร วมติด ตามผล และเปนผูเข ารวมกิจกรรม หนวยงานควรใหมีคณะกรรมการการศึกษา
ตลอดชีวิตที่มากจากตัวแทนประชาชน และสนับสนุนใหประชาชนเปนผูดูแ ลการศึกษาตลอดชีวิตใน
ชุมชนของเขาเองในที่สุด
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2) ส ง เสริ มการมี ส วนร วมของเครื อ ข า ยทุ กประเภททั้ ง ภาครั ฐ เอกชน องค ก ร
ทอ งถิ่น องค กรศาสนา องคกรสาธารณกุศ ล ควรพยายามส ง เสริ มให เ ครื อ ขา ยเป นผู จัด กิ จกรรม
การศึกษามากกวาหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูจัดเอง (ในบางประเทศ หนวยงานผูรับผิดชอบจัดเอง
เพียงรอยละ 30 สงเสริมหนวยงานเครือขายจัดรอยละ 70)
3.7 ดานการนําความรูและประสบการณในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ
ตาง ๆ มาประยุกตใช เนื่องจากในปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางมุงสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต
แกประชาชนของตนและมีกลยุทธ มีรูป แบบการจัดกิ จกรรมที่ มีประโยชนหลายเรื่องที่นาจะนํามา
ประยุ กต ใช หน วยงานผู รับ ผิ ด ชอบควรศึ กษาและพิ จารณาประยุกต ใช เช น การส งเสริ มการจั ด
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ในครอบครั ว การสร า งเมื อ งแห ง การเรี ย นรู การเที ย บโอนความรู แ ละ
ประสบการณ การสะสมหน วยกิ ต (credit bank) การจั ด การศึ ก ษาให แ ก ผู ทํ า งานในสถาน
ประกอบการ (มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม) การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในการรวมจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เปนตน
ตอนที่ 2 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ผลการนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทยไดจากการสัมภาษณ และการสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยได
นําเสนอขอมูลที่ไดกับผูเ ชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพบประเด็น
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังนี้
ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิ
ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิ พบแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย เชน การจัดการ
ศึกษาสอดคลองกับวิถชี ีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกตางของบุคคล และมีรูปแบบที่เหมาะสม
ตามสภาพและความจําเปนของกลุมเปาหมาย การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต มีสวนรวมในการเสนอแนะในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และผูเรีย น/ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในที่นี้ข อ
อธิบายเนื้อหาตามคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ดังนี้
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ปรัชญา แนวคิด และหลักการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา การศึกษาตลอดชีวิต เปนแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุม ชนเป นกระบวนการเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาที่เ กิด ขึ้นในตัวบุค คล อั นเปนผลมาจากการได รับ
ความรู ทั กษะ หรือประสบการณ จากการศึ กษาหรือจากกิจกรรม จากการที่แ สวงหาความรู และ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพราะมนุษยสามารถเรียนรูจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมไดทุก
ขณะเวลา เชน จากการประกอบอาชีพ การเลน การพักผอน การเขารวมพิธีกรรม และการสมาคม
เปนตน การจัดการศึกษาเนนการเรียนเปนศูนยกลาง (ผูเรียน) เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรูตองลงมือปฏิบัติเรื่อยไปจนตลอดทั้งชีวิต และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิ ตที่
สําคัญควรเปนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ
ใหกับประชาชนอยางทั่วถึง ตอบสนองความจําเปนและความตองการในการเรียนรูข องบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหทุกภาค
สวนของสังคมเปนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต
การศึ ก ษามี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ บุ ค คลในทุ ก ช ว งชี วิ ต ตั้ ง แต เ กิ ด จนตาย ซึ่ ง บุ ค คลมี
ความสามารถที่ จะเรีย นรูได ต ลอดชีวิ ต การศึ กษานั้ นมิได สิ้ นสุด เมื่ อบุค คลจบจากโรงเรีย นหรื อ
สถาบันการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด กลาวคือ เปนการศึกษา
ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ การศึกษาตลอดชีวิตมีหลักการสําคัญทีม่ ุงเนนความเสมอภาค
ความเทาเทีย มกันในโอกาสทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตจึงมีค วามยืดหยุน หลากหลายทั้ง
รูปแบบและวิธีการ เปดโอกาสใหทุกคนสามารถที่จะเรียนรูได ทุกสถานที่ ทุกเวลา ดังนั้น เปาหมาย
ของการศึกษาตลอดชีวิต จึงมุงเนนเพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลในทุกชวงวัยใหเห็นความสําคัญของการ
เรียนรู มีการจัดการศึกษาหรือการเรียนรูใหผสมกลมกลืนไปกับการดําเนินชีวิต ใหอิส ระแกบุคคลใน
การเลือกสิ่งที่ตองการจะเรียนรู สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
นอกจากนี้ การศึกษาตลอดชีวิตยังมุงเนนใหบุค คลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อใหส ามารถพึ่งพาตนเองได สิ่งที่ใหบุคคลเรียนรูค วรสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิต ควร
ไดรับประกอบดวยความรู และทักษะที่จําเปนในการดํ าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้ ง
ทักษะในการแสวงหาความรู หรือมีเครื่องมือในการแสวงหาความรูตอไป การศึกษาตลอดชีวิต เกิดขึ้น
ไดทุกแหง ไมวาจะเปนที่บาน ที่สถาบันการศึกษา ที่ทํางาน สวนสาธารณะ และในชุมชน ดังที่ สุมาลี
สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “หลักการที่เหมาะสม ไดแก หลักการที่ใช
ชุมชนเปนฐาน หลักความเสมอภาคในการศึกษา และหลักการมีสวนรวม” อาจารยปาน กิมป กลาววา
“ต องยึ ดชุ มชนเปนฐาน พื้นฐานความเชื่ อ “คิด เปน” การเรี ยนรู แ บบมีสวนร วม (participatory
learning) All for education, Education for all โดยรวมสามารถเชื่อมโยงไดวาเรื่องของชุมชน
ตองยึดชุมชนเปนฐาน มีปญหา มีความตองการอยางไร ตองการขับเคลื่อนเรื่องอะไร ใหเกิดการเรียนรู
เพื่ อให บ รรลุ สิ่ งนั้น (education for all) และ ทุ ก ๆ ส วนของชุม ชนจะตอ งมี ส วนในการจั ด
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กระบวนการเรียนรู (all for education) การเรียนรูข องชาวบานจะเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดการคิดเปน” และ วิกร ตัณฑวุฑ โฒ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา
“Community ในที่นี้มองในมิติของหนวยทาง Social จริง ๆ ไมใชตามกฎหมาย สมาชิกในหนวยทาง
สังคม ที่เรียกวา ประชาชนนี้มี learning เกิดขึ้น และมีความตองการที่จะเรียน สํานึกของการเรียนรู
ของแต ล ะบุ ค คลจะเป น ประโยชน แต ก็ เ ปน ประโยชน ต อ บุ ค คลซึ่ ง บางครั้ ง อาจส ง ผลต อชุ ม ชน
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในภาพรวมชุมชนก็มีความตองการที่จะใหส มาชิกตองเรียนรู ฉะนั้นจะเนน
เพียงบุคคลอยางเดียวไมได ตองทั้งชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนหลัก แตชุมชนตองมีความสัมพันธ
กับชุมชนอื่น (ภายนอก) ดวย เปนชุมชนที่ใหญขึ้นที่ประกอบดวยชุมชนยอยๆ”
นอกจากนี้ ชลทิตย เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) กลาวไววา “ทํา
อยางไรใหเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทัว่ ไปไดใชเวลาทัง้ ชีวิตเพื่อการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่
และทุกสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวสามารถนํามาเปนประสบการณไดตลอดไป” ดังนั้น ดานปรัชญา แนวคิด
และหลักการศึกษาตลอดชีวิต หลักการที่ใชชุมชนเปนฐาน หลักความเสมอภาคในการศึกษา และ
หลักการมีสวนรวมโดยการยึดชุมชนเปนฐานในการพัฒนา การศึกษาตองยึดหลักความตองการ ความ
สนใจในการเรียนรูของบุคคล การจัดการศึกษาที่เนนการเรียนเปนศูนยกลาง (ผูเรียน) เนนคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา ชุมชนการเรียนรูตองลงมือปฏิบัติ สรางสรรค และมีกิจกรรมทางการปฏิบัติ
ที่มุงเนนทั้งกลุมและบุคคลอยางมีสวนรวม
การจัดการเรียนรูก ับการสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา การจัดการเรียนรูมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู และการ
สรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต การสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตตองสรางการมีสวนรวม
ของทุกคนที่เกี่ยวของในการจัดการเรีย นรู การมีสวนรวมที่ทุกหนวยงานและองคกรที่เปนเครือขาย
การศึกษาตลอดชีวิตรวมกันจัดการศึกษาในชุมชน และชุมชนก็มีสวนรวมในการจัด การศึกษาตลอด
ชีวิต ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) อธิบายวา “การจัดการความรูเปน
กิจกรรมที่จะเชิญชวนผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งผูสนใจใหมาแลกเปลี่ยนเรียนรู มา share หรือแบงปน
องคความรู ตลอดจนมีการรวบรวมองคความรูข องชุมชน ดังนั้นจึงเปนแนวทางที่จะสรางเครือขาย
ระหวางผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ/หากมีการจัดการความรูอยางตอเนื่องและขยายองคค วามรูที่จะ
เปนการชวยขยายเครือขายใหกวางขึ้น” อาจารยปาน กิมป กลาววา “เครือขายการเรียนรูจะมีเครือที่
เปนองคกร บุค คล มีสวนเขามาเปนเครือกันกอน แลวจึงพัฒนามาสู knowledge sharing มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ประสบการณกัน เกิด การเรียนรูเ พิ่มเติ มขึ้น แลวทําใหเกิด knowledge
vision (เชน มี vision ที่จะทําใหชุมชนปลอดอบายมุข ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี ชุมชนเปน green
village สรางสวัสดิการชุมชน ฯลฯ) แลวเครือขายเกิดกระบวนการ knowledge sharing ตอเนื่อง
จนสามารถทําให vision ก าวหนาไปเรื่อย ๆ แล วสามารถได knowledge assets เป นชวง ๆ
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จนกระทั่งบรรลุ vision โดยกระบวนของเครือขายจะตองเกิดกระบวนการเรียนรูจาก KM ที่นํา tacit
k. และ explicit k. มาบูรณาการกันอยางดีที่จะใหเกิดกระบวนการเรียนรูของเครือขายดวยและอยาง
ดี” และวิกร ตัณฑวุฑ โฒ (สัมภาษณเมื่ อวันที่ 15 กุ มภาพันธ 2557) กล าวว า “คนเปนสมาชิ กใน
ชุมชนการเรีย นรูภายในชุมชนมีความสําคัญมากในการตอบสนอง Learning needs ของบุคคลใน
ชุมชน คนมีการเรียนรูตลอดชีวิต แตไมไดหมายความวาจะตองการศึกษาตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม
การศึกษาตลอดชีวิตมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกหรือคนเกิดการเรียนรูเปนชองทางบางชองทางที่การให
เกิดการเรียนรู เครือขายของการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งกอใหเกิด การพัฒนาคน KM เปนกระบวนการ
หลักในการรวบรวมและการถายทอด ความรูจึงเปนตัวการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต”
นอกจากนี้ ชลทิตย เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเ มื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) ยังกลาวไววา
“ดานขอมูลขาวสาร ทําใหมีระบบของขอมูลที่เปนเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ดานประชาสัมพันธ
ทํา ให กลุมเป า หมายเขาถึงการให บ ริการจากกลุ มเครือข าย ด า นดํ าเนิ นการจั ด มีการจั ดการและ
ดําเนินการไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ดานการมีสวนรวม ทุกหนวยงานและองคกรที่เ ปนเครือขาย
การศึกษาตลอดชีวิตรวมกันจัดการศึกษาในชุมชน และชุมชนก็มีสวนรวมในการจัด การศึกษาตลอด
ชีวิตดวย” อาจารยธิจิต กลาวไววา “KM เปนกระบวนการสรางกิจกรรมการเรีย นรูที่จะนําไปสูการ
ขยายกิจกรรมการเรียนรูเกิดคลื่นของการเรียนรูตอไป (หากเกิดประโยชนรวม)” และอาจารยนฤมล
กล าวไว ว า “การจั ด การความรู มีส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การสร า งเครื อ ข า ยการศึ กษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ
ขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู เพราะการจัด การความรูเ ปนการรวบรวมเอาความรู ที่ฝงอยูในคน และ
ความรูที่ชัดแจงมาจัดการใหเปนระบบ และจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ แลวมาทบทวน กลั่นกรอง ใหมี
ความทันสมัย และจัดชองทางเผยแพรความรูทางชองทางตาง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหบุคคลสามารถ
เขาถึงความรูไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหบุคคลมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เชน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปนการสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูเนื่องจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู
กันขึ้น มีการทําความรูจักในชุมชนอยางกวางขวางนําความรูที่ไดแลกเปลี่ย นกันไปปฏิบัติ และนําเอา
ประสบการณที่ไดมาพูดคุยปรับปรุงกันอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่องตาง ๆ ใหดี
ยิ่งขึ้น”
แนวทางการจัดการความรูในการสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรู
ผูทรงวุฒิมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันวา การจัดการความรูอยางตอเนื่องและขยายองค
ความรูที่จะเปนการชวยขยายเครือขายใหกวางขึ้นผานกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ อาจเปนวิธีการสําคัญในการสรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจอาทิ
การใชกระบวนการจัดการความรู หรือ KM มาเปนกระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรูที่จะนําไปสู
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การขยายกิจกรรมการเรียนรูเกิด คลื่นของการเรียนรู การจัดการความรูมีสวนเกี่ยวของกับการสราง
เครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูเพราะการจัดการความรูเปนการรวบรวม
เอาความรูที่ฝงอยูในคน และความรูที่ชัดแจงมาจัด การใหเปนระบบ และจัดเก็บ ไวในรูปแบบตาง ๆ
แลวมาทบทวน กลั่นกรอง ใหมีความทันสมัย และจัดชองทางเผยแพรค วามรูทางชองทางตาง ๆ ที่
หลากหลาย เพื่อใหบุคคลสามารถเขาถึงความรูไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมใหบุคคลมีการแลกเปลี่ย นเรียนรู เชน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปนการ
สรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูเนื่องจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันขึ้น มีการทําความรูจักในชุมชนอยางกวางขวางนําความรูที่ได
แลกเปลี่ยนกันไปปฏิบัติ และนําเอาประสบการณที่ไดมาพูดคุยปรับปรุงกันอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุม ภาพันธ
2557) กลาวไววา “สํารวจองคความรูของชุมชน รวบรวมองคความรูของชุมชนในรูป แบบสื่อตาง ๆ
จัดกิจกรรมเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู”
นอกจากนี้ ในการสรางเครือขายมีแนวทาง ขั้นวางแผน สํารวจขอมูล ศึกษาความตองการ
ลําดับความสําคัญและตัดสินใจเลือกกิจกรรมปฏิบั ติ ขั้นดําเนินการ ประสานเครือขาย ระดมกําลัง
รวมกันจัด โดยใชชุมชนเปนฐาน ขั้นติด ตามและประเมินผล ร วมกันติด ตามและประเมินผล โดยที่
ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินดวย โดยชุมชนตองมีการตกลงผลประโยชนรวมของการเรียนรูและ
สรางเครือขาย ลดการแขงขันเปนรวมมือ ประชุมตกลงทํางานรวมกัน ซึ่งแนวทางการจัดการความรูใน
การสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู มีดังนี้ 1) กรณีเปนความรูที่ชัด
แจง เผยแพรความรูใหชุมชนเพื่อสรางเครือขายดวยวิธีการ การเลาเรื่อง การจัดทําเปนเอกสาร การใช
ฐานความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบงปนความรูผานอินเตอรเน็ต 2) กรณีเปนความรูที่ฝงอยู
ในคน จัดทําเปนระบบ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ชุมชนนักปฏิบัติ การประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดี เวทีสําหรับการแลกเปลี่ย นความรู การสอนงาน ระบบพี่เลี้ ย ง ทีมข ามสายงาน กิจกรรมกลุ ม
คุณภาพและนวัตกรรม การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน
ดั ง ที่ ป า น กิ ม ป
(สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาวไววา “คําตอบเหมือนกับขอ 2 (เครือขายการเรียนรู
จะมีเครือที่เปนองคกร บุคคล มีสวนเขามาเปนเครือกันกอน แลวจึงพัฒนามาสู knowledge sharing
มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ประสบการณ กั น เกิ ด การเรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น แล ว ทํ า ให เ กิ ด
knowledge vision (เชน มี vision ที่จะทําใหชุมชนปลอดอบายมุข ชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี ชุมชน
เป น green village สร างสวัส ดิการชุมชน ฯลฯ) แลวเครื อข ายเกิด กระบวนการ knowledge
sharing ตอเนื่อง จนสามารถทําให vision กาวหนาไปเรื่อยๆ แลวสามารถได knowledge assets
เปนชวง ๆ จนกระทั่งบรรลุ vision โดยกระบวนของเครือขายจะตองเกิดกระบวนการเรียนรูจาก KM
ที่นํา Tacit knowledge และ Explicit knowledge มาบูรณาการกันอยางดีที่จะใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูของเครือขายดวยและอยางดี)”
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นอกจากนี้ วิ ก ร ตั ณ ฑวุ ฑ โฒ (สั ม ภาษณ เ มื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2557) กล า วไว ว า
“เครือขายควรเกิดจากหนวยในชุมชนเพื่อใหเปนธรรมชาติ ไมจําเปนตองเปนทางการมาก รัฐควรให
การสนับสนุน ในขณะที่กลุมธุรกิจเอกชน และหนวยงานทองถิ่น เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้เปดโอกาสให
SME และ Small Unit ตาง ๆ ไดดําเนินการตามศักยภาพของตนเอง” เชนเดียวกับ ชลทิตย เอี่ย ม
สําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ขั้นวางแผน – สํารวจขอมูล ศึกษาความ
ตองการ ลําดับความสําคัญและตัดสินใจเลือกกิจกรรมปฏิบัติ ขั้นดําเนินการ – ประสานเครือขาย
ระดมกํา ลั ง รวมกั นจัด โดยใช ชุ มชนเป นฐาน ขั้ นติด ตามและประเมิ นผล – ร วมกั นติด ตามและ
ประเมินผล โดยที่ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินดวย” อาจารยธิจิต กลาววา “ชุมชนตองมีการตกลง
ผลประโยชนรวมของการเรียนรูแ ละสรางเครือขาย ลดการแขงขันเปนรวมมือ ประชุมตกลงทํางาน
รวมกัน” และอาจารยนฤมล กลาววา “แนวทางการจัดการความรูในการสรางเครือขายการศึกษา
ตลอดชีวิตเพือ่ ขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรู มีดังนี้ 1) กรณีเปนความรูที่ชัดแจง เผยแพรความรูใหชุมชน
เพื่ อสร า งเครื อข า ยด วยวิ ธีก าร การเล าเรื่ อง การจั ด ทํ า เป นเอกสาร การใช ฐานความรู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแบงปนความรูผานอินเตอรเน็ต 2) กรณีเปนความรูที่ฝงอยูใ นคน จัดทําเปน
ระบบ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ชุมชนนักปฏิบัติ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ ย นความรู การสอนงาน ระบบพี่ เ ลี้ย ง ที ม ข า มสายงาน กิ จกรรมกลุ มคุณภาพและ
นวัตกรรม การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน”
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวา ควรวิเคราะหความตองการการเรียนรูของชุมชน จัดกิจกรรมให
สอดคล องตอความต องการ จั ด กิจกรรมใหตอ เนื่ อง สง เสริ มใหป ระชาชนในชุ มชนมีส วนรวมใน
ลักษณะตาง ๆ และมีชองทางในการติดตอสือ่ สารในลักษณะเวทีของแกนกลาง และเวทีชาวบาน ตาม
สถานการณและประเด็นรวมสมัย การศึกษางาน เปนตน การจัดศูนยการเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต ประชาสัมพันธและสรางเครือขายการเรียนรูในชุมชนทุกรูปแบบรวมทั้งการมี
สวนรวมของคนในชุมชนดวย ทําใหสังคมมีบรรยากาศการเรีย นรูเ ปนสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน
จัดใหมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและใหมีการจัด กิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางคนใน
ชุมชนใหมีความตื่นตัวและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูต ลอดชีวิตในชุมชน การสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูใหต ระหนั กถึงประโยชนแ ละความสําคัญของการเรียนรูต ลอดชีวิต ที่จะนํา ไปสูการยกระดั บ
คุณภาพชีวิต และความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทัน ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “วิเคราะหความตองการการเรีย นรูของชุมชน จัดกิจกรรมให
สอดคล องตอความต องการ จั ด กิจกรรมใหตอ เนื่ อง สง เสริ มใหป ระชาชนในชุ มชนมีส วนรวมใน
ลักษณะตาง ๆ” อาจารยปาน กิมป กลาววา “ชุมชนจะตองเกิดแกนกลางในการขับเคลื่อน แกนกลาง
นี้ก็คือ “เครือขาย” ที่จะเกิดกิจกรรมหรือกระบวนการในลักษณะเวทีของแกนกลาง และเวทีชาวบาน
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ตามสถานการณและประเด็นที่ประมวลไดจากเวที เปนเรื่องอะไร เรื่องนั้นเครือขายคิด วาจะจัด การ
เรียนรูอยางไร อาจพาไปดูศึกษางาน อาจหาวิทยากรมาใหความรู อาจหากรณีศึกษามาเรียนรูรวมกัน
อาจทําวิจัยอยางงายในชุมชน อาจตองจัดอบรมระยะสั้น จนทําใหเขาใจประเด็นนั้น แลวมีการเรียน
รูปแบบตาง ๆ จนสามารถแกไขปญหา หรือจัดการกับประเด็นนั้นได ลักษณะเชนนี้เปนการศึกษา
ตลอดชีวิต”
ประเด็ นการเสริม สร างและพั ฒ นาแหลง เรี ยนรู ในระดับ ท องถิ่ น และชุ มชน สรา งป จจั ย
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังที่ ชลทิต ย
เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “จัดศูนยการเรียนรูในชุมชนใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาสัมพันธแ ละสรางเครือขายการเรีย นรูในชุมชนทุกรูปแบบรวมทั้ง
การมีสวนรวมของคนในชุมชนดวย ทําใหสังคมมีบรรยากาศการเรีย นรูเ ปนสังคมแหงการเรียนรูใน
ชุมชน จัดใหมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางคน
ในชุมชนให มีความตื่นตัวและเข ารวมกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิ ตในชุ มชน” และอาจารย นฤมล
กลาววา “แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิ ตเพื่อขั บเคลื่อนชุมชนการเรีย นรู คือ การมี นโยบาย
เป า หมาย ยุท ธศาสตร และพระราชบั ญญั ติ ซึ่ ง จะทํ าใหห น วยงานตาง ๆ สามารถดํา เนิ นงานได
คลองตัว สําหรับหนวยงานระดับภูมิภาคและทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรที่
วางไว โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขายและชุมชน ระดมสรรพกําลังในทองถิ่นมาใชอยาง
เต็มที่ สรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูต ลอดชีวิตที่
จะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต และความสามารถในการดําเนินชีวิต ไดอยางรูเทาทัน เสริมสราง
และพัฒนาแหลงเรียนรูในระดับทองถิ่น และชุมชน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิด การเรีย นรูต ลอดชีวิต
สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่ วถึ ง
รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยไมถูกกีด กันและแบงแยก โดยมีการจัด ระบบ
ความสัมพันธของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติ ระดับทองถิ่นละชุมชนเชื่อมโยงละเกื้อกูล
ควบคูกับการกระจายอํานาจใหชุมชนสามารถจัดการกับปญหาชุมชนดวยตนเอง”
นอกจากนี้ การมีน โยบาย เป าหมาย ยุท ธศาสตร และพระราชบั ญญั ติ เฉพาะในการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูเปนสิ่งที่จําเปนมากทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น
และชุมชนก็มีความสําคัญอีกดวย
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู
ผลการสัมภาษณพบวา ในการพัฒนาชุมชนการเรีย นรูควรยึดหลักของการประสานความรู
จากภายในและภายนอกชุ มชนเขาไปสูการใช ป ระโยชน และสรางกระบวนการรีย นรูข องชุม ชน ที่
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สามารถแกปญหาและสนองตอบตอความตองการที่แ ทจริงของชุ มชน ที่ จะเปนไปในลัก ษณะของ
การบูรณาการที่มีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรูแ ละคานิยม
อันดีงาม ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ควรมีลักษณะของ
การมีสวนร วมของทุกภาคสวนในชุมชน โดยอาจมีค ณะกรรมการกลางเปนหลั ก และระดมความ
รวมมือจากหนวยงานตาง ๆ องคกรทองถิ่นและชุมชนเอง” อาจารยปาน กิมป กลาววา “เครือขาย
การเรี ย นรูจะมี เครื อที่ เ ป นองค กร บุ ค คล มี ส วนเขา มาเป นเครือ ข า ยกั นก อน แล วจึ ง พั ฒนามาสู
knowledge sharing มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณกัน เกิด การเรีย นรูเพิ่มเติมขึ้น
แล วทํา ใหเ กิ ด knowledge vision (เชน มี vision ที่จะทํ าให ชุมชนปลอดอบายมุข ชุม ชนมี
สิ่งแวดลอมที่ดี ชุมชนเปน green village สรางสวัสดิการชุมชน ฯลฯ) แลวเครือขายเกิดกระบวนการ
knowledge sharing ตอเนื่ อง จนสามารถทํ าให vision ก าวหนาไปเรื่ อย ๆ แล วสามารถได
knowledge assets เปนชวง ๆ จนกระทั่งบรรลุ vision โดยกระบวนของเครือขายจะตองเกิ ด
กระบวนการเรีย นรูจาก KM ที่นํา tacit k. และ explicit k. มาบูรณาการกันอยางดีที่จะใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของเครือขายดวยและอยางดี และชุมชนจะตองเกิดแกนกลางในการขับเคลื่อน
แกนกลางนี้ก็คือ “เครือขาย” ที่จะเกิดกิจกรรมหรือกระบวนการในลักษณะเวทีข องแกนกลาง และ
เวทีชาวบาน ตามสถานการณและประเด็นที่ประมวลไดจากเวที เปนเรื่องอะไร เรื่องนั้นเครือขายคิด
วาจะจัดการเรียนรูอยางไร อาจพาไปดูศึกษางาน อาจหาวิทยากรมาใหความรู อาจหากรณีศึกษามา
เรียนรูรวมกัน อาจทําวิจัยอยางงายในชุมชน อาจตองจัดอบรมระยะสั้น จนทําใหเขาใจประเด็นนั้น
แลวมีการเรียนรูปแบบตาง ๆ จนสามารถแกไขปญหา หรือจัดการกับประเด็นนั้นได” นอกจากนี้ วิกร
ตัณฑวุฑโฒ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) ยังกลาวไววา “ไมจําเปนตองมีกระบวนการ
แนนอน ความหลากหลายเปนสิ่งดีและทําใหเกิดการพัฒนาได การพัฒนาควรเนนทีห่ นวยเล็ก ๆ ตาง ๆ
และยอมใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว เนนที่ความยั่งยืนในระดับ สังคม ดังนั้นหนวย
ยอย ๆ หรือสมาชิกเครือขาย จะดํารงอยูห รือเปลี่ย นไปไมใชประเด็นสําคัญ เพีย งแตเครือขายตอง
ดํารงอยูและปฏิบัติงานได”
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรูควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูทาง
สัง คม ที่ เ น นการนํ า เอากระบวนการแก ไขป ญหาแบบมี สวนร วม เป นแนวทางนํ าไปสู การพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนไดดวยตนเอง ดังที่ ชลทิตย เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2557) กลาวไววา “กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรีย นรู ตองอาศัย การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนพื้นฐาน ปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนใหเปนผูจัด ผูใชบริการ ผูดูแลรักษาแหลงการเรีย นรูใหมี
การเรียนรูไดตลอดเวลา ทุกคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการเรียนรูและใฝฝนแสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมในชุมชนอยางแทจริง”
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เครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ทานผูทรงคุณวุฒิคิดเห็นวา ทุกภาคสวนในสังคม ไดแก บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และองคกรอื่น ๆ ในสังคม ลวนมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และขับ เคลื่อนชุมชนการ
เรียนรู ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ทุกภาคสวนมีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน ไดแก หนวยงานรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน หนวยงานเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของกับชุมชน สมาคม มูลนิธิ องคกรทองถิ่น องคกรศาสนา สถาบันการศึกษา กลุมตางๆ ใน
ชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ”
วิกร ตัณฑวุฑโฒ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ไมสามารถระบุชัดเจน
ได แตละชุมชนมีเครือขายที่แตกตางกันไดแลวแตธรรมชาติ และประวัติศาสตรของชุมชน และสวนที่
สัมพันธกับภายนอกชุมชน” และ ชลทิตย เอี่ย มสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557)
กลาววา “เครือข ายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขั บเคลื่อนชุมชนการเรีย นรู ไดแก หน วยคน องคกร
ภาครั ฐทุก สวน องคก รเอกชน สมาคม มู ลนิ ธิ องค กรปกครองสวนทองถิ่น ทุกระดั บ ผูนํา ชุม ชน
อาสาสมัครครู-อาจารย แหลงการเรียนรู และ ภูมิปญญาตาง ๆ เปนตน” ซึ่งประเด็นนี้ ธํารง อมโร
(สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) ก็กลาวไสเชนกันวา “ลดบทบาทของรัฐ เพิ่มบทบาทของ
กลุมชุมชน เพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ สรางความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิต”
ดังนั้น ทุกภาคสวนของสังคมจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง
ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู
ผูท รงคุณวุฒิคิ ดเห็ นวา ปญ หาและอุ ปสรรคในการขับ เคลื่ อนและพั ฒนาชุมชนการเรี ยนรู
ปญหาหลัก ไดแก นโยบายตองชัดเจน ขาดการประสานงานทุกระดับ ขาดผูรับผิด ชอบที่ชัด เจน การ
กระจายงบประมาณจัดการ การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ ขาดการติดตามและประเมินผล จึง
จําเปนตองกระจายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของชุมชนโดยใชทุนของชุมชน
เป นฐาน และการระดมสรรพกํ า ลั ง จากทุ ก ภาคส วนของสั ง คมเข ามามี ส วนร วมในฐานเครือ ข า ย
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทั้งเครือขายเชิงพื้นที่ เครือขายเชิง
ประเด็นกิจกรรม และเครือขายตามโครงสรางหนาที่ ตามที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15
กุมภาพั นธ 2557) กลา วว า “ใครจะเป นผู รับ ผิด ชอบหลัก หากไมมีผู รับ ผิด ชอบจะต างคนตา งทํา
กิจกรรมอาจไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ การทํ า ให กิจกรรมดํ าเนิ นไปอย างต อเนื่ อง งบประมาณในการ
ดําเนินการ การประสานขอความรวมมือจากเครือขายตาง ๆ ควรมีความตอเนื่อง” อาจารยปาน กิมป
กลาววา “การตระหนักในการเรียนรูที่จะทําใหเกิดเครือขายและตองยั่งยืน ถาเกิดเครือขายแลวจะทํา
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ใหชุมชนเกิดการขับเคลื่อนการเรียนรูได” และวิกร ตัณฑวุฑโฒ (สัมภาษณเ มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
2557) กลาววา “การเรงรัด ในเชิงปริมาณของภาครัฐ ทําใหเปนรูปแบบที่จํากัดขาดความยืดหยุนที่
เหมาะสมกับแตละชุมชน เปนการทําใหชุมชนออนแอจึงพึ่งตนเองไมได ตัวสมาชิกในชุมชนขาดความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสังคมการเรียนรู ตัวชุมชนเองไมมีเปาหมายของชุมชนที่ชัดเจน”
นอกจากนี้ ชลทิต ย เอี่ย มสํ า อาง (สัมภาษณ เมื่ อ วั นที่ 18 กุมภาพั นธ 2557) กลา วไว วา
“ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู คือ นโยบายตองชัดเจน ขาดการ
ประสานงานทุกระดับ การกระจายงบประมาณจัดการ การบริหารจัดการไมมีป ระสิทธิภาพ ขาดการ
ติด ตามและประเมินผล” และอาจารยธิ จิต กล าวไว วา “การเมื องเปน ปจจัย/ตัวแปรที่สําคั ญ การ
แขงขันในรูปกระบวนการผลิต รัฐตองการควบคุมคนทางการศึกษา”
ครูภูมิปญญาในระดับพื้นที่ระบุ ปญหาเรื่องผูนําที่ ควรมี วิสัยทัศ นในการส งเสริ มการเรียนรู
ดังที่ ยวง เขียวนิล (สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557) เห็นวา ผูนํามีความสําคัญกับ การสนับสนุน
และสงเสริมการเรียนรูของประชาชน ดังที่ “…หากชุมชนไหนที่มีผูนําที่ดี มีคุณธรรม มีความรูค วาม
เขาใจ มีวิสัยทัศนก็สามารถนําพาสมาชิกไปสูการพัฒนาและแกปญหาได...”
แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู
ผลการสัมภาษณพบวา มีความคิดเห็นวา ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรูควรให
โอกาสชุมชนในการคิด และวางแผนการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยมีหนวยงานราชการสนับสนุนองค
ความรูและทรัพยากรการเรีย นรูที่จําเปน เพราะการเปดโอกาสเชนนี้ จะเปนการสรางกระบวนการ
เรียนรูที่สําคัญของชุมชนการเรียนรู ดังที่ยวง เขียวนิล และสมศักดิ์ เหล็กไหล (สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2557) และสุ มาลี สังขศ รี (สั มภาษณเมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กล าววา “ตองเป น
นโยบายของหนวยงานที่รับผิด ชอบ ตองมี การจั ด ทํ าแผนงานที่ จะนํ านโยบายสู การปฏิบั ติ ตองมี
ผูรับผิดชอบ” และ ชลทิตย เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ควรมี
การประสานความร วมมื อทุ ก ระดั บ และต อ งสร า งสั ง คมให เ ป นสั ง คมแห งการเรี ย นรู ที่ แ ท จริ ง ”
อาจารยธิจิต กลาววา “สรางชุมชนเขมแข็งที่สามารถเขาใจในความเปนชุมชนของตน ลดความเปน
ราชการลง สรางผลประโยชนรวมกัน” และอาจารยนฤมล กลาววา “แนวทางในการแกไขปญหาและ
อุป สรรคในการขับ เคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู 1) กระจายโอกาสทางการศึกษาให เข าถึ ง
สมาชิกชุมชนอยางทั่วถึงและตอเนื่องตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต 2) เพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรูของชุมชนโดยใชทุนของชุมชนเปนฐาน 3) ผนึกกําลังทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรว มใน
ฐานเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทั้งเครือขายเชิงพื้นที่
เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม และเครือขายตามโครงสรางหนาที่”
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ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู
ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู ไดแก 1) ปจจัยดานพื้นฐานทางการศึกษาของสมาชิกชุมชน 2) ปจจัย ดาน
ทุนของชุ มชนทุ กประเภทโดยเฉพาะอยา งยิ่ งทุ นทางสั งคมและวั ฒนธรรม (ภูมิป ญ ญาของชุ ม ชน
คานิยม ประเพณี ฯลฯ) 3) ปจจัยดานหนวยงาน/องคกรทางการศึกษา และการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ
4) ปจจัยดานนโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนของภาครัฐและชุมชนทองถิ่น และเพื่อให
การดําเนินการเปนไปอยางเปนระบบ ควรมีการจัดตั้งองคกรเพื่อใหมีคณะกรรมการการจัดการเรียนรู
ในชุมชน มีแหลงกลางที่ทําหนาที่จัดการประสานความรวมมือและดูแลการจัดการเรียนรูในชุมชน จัด
ให มีท รัพยากรพื้น ที่ในการจั ดแหลง การเรี ย นรูชุ มชน ให ทุกหน วยงานที่มี ส วนเกี่ ย วของในการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนมีการประสานความรวมมือการจัด การเรีย นรูในชุมชน ควรมีหนวยงาน
กลางที่ทําหนาที่สงเสริมและประสานนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนแหงการ
เรียนรู ดังที่ สุมาลี สังขศรี (สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) กลาวไววา “ปจจัยดานนโยบาย
เพื่อจะนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง การมีหนวยงานรับผิดชอบที่จะนํานโยบายสูการปฏิบัติ การมี
ทรัพยากรสนับสนุนนโยบายสูการปฏิบัติ การมีสวนรวมของชุมชน การติดตามผลการดําเนินงาน”
นอกจากนี้ วิ ก ร ตั ณ ฑวุ ฑ โฒ (สั ม ภาษณ เ มื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2557) กล า วไว ว า
“National Policy and the Government Supported, Local Community Policy and
Local Community Supported, Level of Education in Community (not the level as
formal education but the real education to be well function in community with a
good quality of living) และตัวคนเปนปจจัยสําคัญ เพราะฉะนั้นการที่ค นมีความสามารถในการ
พิจารณาตัดสินใจจาก data and information ที่ get and learn ในสวนที่จําเปนและถูกตอง”
นอกจากนี้ ชลทิตย เอี่ยมสําอาง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ปจจัย
สง เสริมการขับ เคลื่ อ นและพัฒ นาชุมชนการเรีย นรู เช น จั ดตั้ งองค กรเพื่ อให มีค ณะกรรมการการ
จัดการเรียนรูในชุมชน มีแหลงกลางที่ทาํ หนาที่จัดการประสานความรวมมือและดูแลการจัดการเรียนรู
ในชุมชน จัดใหมีทรัพยากรพื้นที่ในการจัดแหลงการเรียนรูชุมชน ใหทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ย วของใน
การจั ด การศึกษาตลอดชีวิต ในชุมชนมี การประสานความรวมมือการจัด การเรีย นรูในชุ มชน ควรมี
หนวยงานกลางที่ทําหนาที่สง เสริมและประสานนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน
แหงการเรีย นรู” อาจารยธิจิต กลาววา “ชุมชนที่ดําเนิ นกิจการไดด วยตัวเอง วิสาหกิจชุมชน (ถู ก
ทําลายไปหมดพรอมกับสหกรณ) องคกรทองถิ่นที่มีความสามารถ (อุดมคติ) รัฐและหนวยงานราชการ
ต อ งมีทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนว า จะต องการสิ่ง นี้ ” และนฤมล ตั น ธสุ รเศรษฐ (สั ม ภาษณ เ มื่ อ วั นที่ 20
กุมภาพันธ 2557) กลาววา “ปจจัยสงเสริมการขับเคลือ่ นและพัฒนาชุมชนการเรียนรูที่มปี ระสิทธิภาพ
ควรประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 1) ปจจัยดานพื้นฐานทางการศึกษาของสมาชิกชุมชน 2) ปจจัยดาน
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ทุนของชุ มชนทุ กประเภทโดยเฉพาะอยา งยิ่ งทุ นทางสั งคมและวั ฒนธรรม (ภูมิป ญ ญาของชุ ม ชน
คานิยม ประเพณี ฯลฯ) 3) ปจจัยดานหนวยงาน/องคกรทางการศึกษาและการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ
4) ปจจัยดานนโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนของภาครัฐและชุมชนทองถิ่น”
โดยสรุป แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถแบงการดําเนินการไดเปน 2 ระดับ ไดแก
การดําเนินการในระดับประเทศ แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลือ่ นชุมชน
การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ประกอบด วย การปรั บ
โครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนตน
การดํ า เนินการในระดั บ องค กรและชุ มชน แนวทางการจัด การศึ กษาตลอดชี วิ ตเพื่ อ การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ประกอบดวย
การจัดทําแผนแมบทการสรางสังคม/ชุมชนแหงการเรียนรูที่ชัดเจน การสรางบรรยากาศการเรียนรู
สรางกระแสความตื่นตัวและการมีบทบาทสรางสังคม/ชุมชนแหงการเรียนรูใหกับประชาชน โดยใช
สื่อมวลชน สื่อสาธารณะ และกิจกรรมหลากหลายทัง้ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชนการสงเสริม
ให ชุ ม ชน องค ก ร และสถานประกอบการ จั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให บ ริ การแก
กลุมเปาหมายอยางครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งดําเนินการพัฒนาองคกร/สถาบันการเรีย นรูเพื่อการ
พัฒนาแหงการเรียนรู การจัดระบบการบริหารจัด การความรูโดยสรางการเชื่อมโยงแหลงเรียนรูใน
เรื่ องต า ง ๆ ทั้ งภายในชุ มชนและระหว า งชุ มชน การพั ฒ นาองคค วามรู สํ าหรั บ องค กรและชุ ม ชน
โดยสง เสริมการสรา งการเรียนรูจากประเด็นปญ หา ความตองการ หรือความสนใจรวมของชุมชน
การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาทรัพยากรและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อ การพัฒนาสังคมแหง การเรี ย นรู ในระดั บ องคกรและชุมชนอยางทั่วถึงและครอบคลุ มทุก พื้นที่
อัน จะเป นกลไกสํ าคั ญ ในการพั ฒนาสังคมแห ง การเรี ย นรูต ลอดชี วิต สู การพั ฒนาประเทศอยา งมี
ดุลยภาพและยั่งยืน
จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนกลไกสําคัญในการการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ อาทิ ดาน
เศรษฐกิจและสั งคม การเมือ งการปกครอง เปนต น แนวทางการพัฒนาสั งคมแหง การเรีย นรู ที่ มี
ประสิ ทธิภ าพควรเกิดจากความรวมมือของทุ กฝาย รวมทั้ งการสร างสมดุล ยภาพแห งการเรี ยนรู ที่
เหมาะสม เพื่อใหเกิดเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด และวิธีปฏิบัติไปสูการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และชุมชน อันจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิตสูการพัฒนาประเทศ
อยางมีดุลยภาพและยั่งยืน
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ผลจากการสนทนากลุม
ผลจากการสนทนากลุม วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ หองประชุ ม
823 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย พบแนวทางการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย จากการสนทนากลุมเพื่ อนําเสนอแนวทางการจัด การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็น
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การวางแนวทางควรเชื่อมโยงกับปรัชญาและวิสัยทัศน โดยผูทรงคุณวุฒิกลาววา “...เมื่อ
พูดถึงแนวทางการขับ เคลื่อน ควรจะตั้งคํา ถามวาระหวางแนวคิด และปรัชญา สิ่งไหนที่มากอนกั น
หากเราตอบวา ปรัช ญามากอน แนวคิด ที่ไดก็ ตองลอ ตามหลัก ปรัช ญา เช นเดีย วกั น แนวทางการ
ขับเคลื่อนทีจ่ ะกําหนดขึน้ นั้น ก็ควรทําใหเชื่อมโยงกับปรัชญาและวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้นดวยเชนกัน...”
2. เสนอใหปรับแกจากคําวา แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เปนกระบวนการในการ
ขับ เคลื่ อน โดยผูท รงคุณวุ ฒิกลาวเพิ่ มเติมว า “...Implementation processes นา จะปรับ เป น
กระบวนการมากกวา และสามารถแบงระดับการขับเคลื่อนไดหลายระดับ ซึ่งตรงนี้นาจะเปนแนวทาง
ที่เปนกระบวนการโดยตองเริ่มจากระดับครอบครัวของผูมีรายไดนอยที่มีจํานวนมาก เพราะสิ่งที่จะทําให
เกิดผลการเรียนรู คือการเลี้ยงดู บมเพาะ เสริมสรางนิสัย ตองสรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมดวย โดยตอง
อธิบายวิธีการโดยละเอียด และตัวอยางที่ดีใหเห็นดวย...”
3. อยากใหมีการนําเสนอประเด็นเรื่องบริบทของภูมิสังคมซึ่งสามารถสงผลตอการเรียนรูใน
สังคม และสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย เพราะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเรียนรู โดย
ผูทรงคุณวุฒิกลาววา “...ในทุกชุมชนจะมีอัตลักษณทเี่ ปนเอกลักษณในแตละชุมชน และในทุกชุมชนก็
ควรมีความเคารพในความแตกตางของแตละภูมิสังคมเพราะสิ่งนี้จะสงผลใหเกิดการเรียนรูในบริบทที่
แตกตางจากตัวเอง ซึ่งก็จะตองสนับสนุนในสวนของการเรียนรูตามอัธยาศัยเพิม่ ดวย โดยแบงออกเปน
3 ลักษณะคือ การเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ การเรียนรูที่เกิดขึ้นดวยการนําตนเอง และการเรียนรูใน
ชีวิตประจําวัน...”
4. อยากให ม องแนวทางในภาพรวมและความเชื่ อมโยงของทุ กระดับ โดยผูท รงคุ ณวุ ฒิ
เสนอแนะวา “...เปาหมายของการเรียนรู มีค วามแตกตางในแตล ะประเภทของชุมชนแตล ะระดั บ
ตั้งแตระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับครอบครัว ที่ไมสามารถละเลยได เพราะทุกสวนนั้นมี
ผลกระทบต อกั นหมด โดยสิ่ ง ที่ ต องมองประกอบคือ ความเป นสั ง คมที่เ ป นไดนามิ ค และความ
หลากหลายขององคความรูที่จะเขามาในชุมชนตองไดรับการคัดสรร...”
5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นไววา “...ควรทําภาพของคําวา
ชุมชนแหงการเรียนรูใหคมชัด ตลอดจนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตก็ควรมีวิธีการ กระบวนการ และ
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เปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงนิยามของคําวาขับเคลื่อน คืออะไร จะเปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ขึ้นมาใหมหรือทําชุมชนเดิมใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนสิ่งที่ผูวิจัยจะตองทําใหชัดเจนอีกครั้ง...”
ผูวิจัย นํ าผลการวิจัยที่ ไดทั้ งหมดมารวบรวม และสรุป ผลเป นกรอบแนวทางการจัด ศึ กษา
ตลอดชี วิต เพื่ อขับ เคลื่ อนชุ มชนการเรี ยนรู ในบริ บ ทสั งคมและวั ฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
ผลการวิจัยแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวติ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย
การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลตั้งแตเกิด จนสิ้น
อายุขัย จึงรวมถึงการศึกษาทุกประเภท ทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การจัด กระบวนการเรียนรูใหมีผลตอ
การเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล ประกอบดวย องคประกอบหลักแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และผลผลิตจากแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต ที่มีลักษณะเปน (1) การดําเนินการตลอดชีวิตใหกับ
ประชาชน (2) เปนการจัด ที่มีการวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ (3)
เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง และ (4) ใชแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิต (5) เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดลอมของ
ผูเรียน โดยแนวทางนี้สามารถใชเปนกรอบการพูดคุยหารือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย
และระดั บ ปฏิ บั ติก ารในการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิต และเป นแนวปฏิบั ติ เ พื่ อใหป ระชาชนได รับ
การศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชวี ิตของคนในชาติอยางแทจริงอันจะนําพา
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา ตลอดจนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิ ตเพื่อ การขั บเคลื่ อนชุมชนการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
องค ป ระกอบหลั ก ในการจั ด ศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนการเรี ยนรู ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
(Concepts) วิสัยทัศน และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Vision and Philosophy) เปาหมายการจัด
การศึ กษาตลอดชี วิต (Goals) กลุมเปา หมาย (Target Groups) เนื้ อหาหลั กสู ต ร (Contents/
Curriculum Development) ทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) ผูจัดการศึกษาตลอด
ชีวิ ต (Learning Providers) สถานที่ จัด การศึ ก ษาตลอดชี วิต (Lifelong Learning Places)
การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) การระดมสรรพกําลังในการบริหารจัดการ (Resource
Mobilization and Financial Management) การเทียบโอน การยอมรับ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู (Accreditation, certification, learning assessment and evaluation)
ความรวมมือของชุมชน เครือขาย และหุนสวนในการสงเสริมและสนับสนุนการ เรียนรูต ลอดชีวิ ต
(Community Participation, Networking and Partnership) และการกํา กับ ติด ตาม การ
ประเมิ นผล และการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาตลอดชี วิต (Monitoring, Evaluation, and
Accreditation)
กระบวนการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สัง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ได แ ก ระดับ ประเทศ (National level) ระดับ ภู มิภ าค
(Provincial level) ระดับ ชุมชน (District/Local level) ระดับครอบครัว (Family Level) และ
ระดับบุคคล (Individual Level)
ผลผลิตจากการจัดศึก ษาตลอดชี วิตเพื่อ การขับเคลื่อ นชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก ความสามารถระดับบุคคล คือ บุค คลการเรียนรู
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ตลอดชีวิต ความสามารถระดับครอบครัว คือ ครอบครัวเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถระดับองคกร
และชุมชน คือ องคการและชุมชนแหงการเรียนรู และความสามารถระดับสังคมและประเทศชาติ
ซึ่ ง แนวทางการจัด ศึ กษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนชุม ชนการเรี ย นรูในบริ บ ทสั งคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
1. องคประกอบหลัก (Key Components)
1.1 วิสัยทัศน (Vision)
การศึกษาที่เกื้อหนุนสงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง ๆ จนสามารถ
สรางความรู สรางทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปนเครื่องมือใน
การเลือกและตัดสินใจเพื่อแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
สงผลใหประเทศพัฒนาเจริญกาวหนาอยางสมดุลและยั่งยืน
1.2 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Philosophy)
ปรัชญาการศึกษา คือกรอบความคิดความเชื่อในศักยภาพของบุค คลและชุมชน ความ
ศรัทธาในการเรียนรูที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบุคคลและชุมชน บุค คลและชุมชน
จะเรียนรูไดดีเมื่อไดประโยชนตรงตามความตองการของตนเอง และนอกจากนี้ ผลจากการศึกษาและ
การเรียนรูของชุมชนเปนไปเพื่อการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
1.3 แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Concepts)
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเปนชุมชนแหงการเรียนรู ไดแก (1) บุคคลและ
ชุมชนมีความสามารถที่จะเรียนรูไดทุกคน ตามความตองการและความสนใจของตนเอง โดยสามารถ
จะเรียนรูไดดวยตนเองใชวิธีแ ละรูปแบบการเรียนรูของตนเอง ใชเวลาในการเรีย นรูของตนเองตาม
ความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง (2) การเรียนรูอยูไดในทุกหนทุกแหงทุกเวลาทุกสถานที่
ไมจํากัดขอบเขตและพรมแดน และ (3) การเรียนรูควรตองตอบสนองความตองการปญหาความสนใจ
ของบุคคลหากไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
1.4 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Principles)
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเปนชุมชนแหงการเรีย นรู ประกอบดวย (1)
ความเป นเอกภาพด า นนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบั ติ (2) การศึกษาที่ เ หมาะสม
สอดคลองกับความถนัด และความสนใจของบุคคลและชุมชน (3) การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
การศึกษาตลอดชีวิตในการเสนอแนะ กรอบนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการดําเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต (4) การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง (5) การพัฒนาที่อาศัยชุมชนเปนฐานการ
พัฒนา เรียบงายสอดคลองกับ สภาพของชุมชน (6) การลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณการเรียนรู
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และมีการสรุป ความคิดรวมกัน (7) การสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชน (8) การ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชนจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตั้งแตการสรางพื้นฐานของความเขาใจและ
ตระหนั กถึง ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู และจึ งส งเสริ ม ให เ กิ ด วิ ธีก ารและชอ งทางในการพั ฒนา
(9) หลักการของการคิด แบบองครวม การเรียนรูข องชุมชนมีความเปนพลวัตรที่ทุกมิติเชื่อมตอกัน
ภายใตบริบทของวัฒนธรรมของชุมชน และ (10) การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจรวมกันระหวางกันเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู การตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว กอเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและชุมชน
1.5 เปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Goals)
ประชาชนไทยเปนบุคคลแหงการเรีย นรูตลอดชีวิตดวยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเปนธรรม เปนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาชน ดังนี้
บุคคลแหง การเรีย นรู คื อ บุ ค คลที่ มีคุ ณมี ลัก ษณะใฝเ รีย น ใฝรู ชา งสงสั ย สนใจ
ติดตามความเคลือ่ นไหว ความเปลี่ยนแปลงของสังคม พยายามสืบเสาะ หมั่นศึกษาคนควาสิ่งที่สนใจ
ใครรู ดวยความอุต สาหะวิริยะ แลวนําความรูนั้นไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมเพื่อใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการสรางสรรคและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการศึกษาที่มี คุณภาพ คือ การจัดการศึกษาที่ช วยสง เสริ มและสนับสนุนให
บุคคลไดพัฒนาตามสมรรถนะการเรียนรูตลอดชีวิต
กระบวนการศึกษาที่มีความเปนธรรม คือ การจัดการศึกษาไดตรงตามเงือ่ นไขทางสังคม
และวั ฒนธรรม ตลอดจนศัก ยภาพในการเรี ย นรู ของบุ ค คล เพื่ อ ให เป นผู สามารถพั ฒนาตนเองได
ตลอดเวลา ไมใชเ ปนเพีย งบุคคลที่มีค วามรู หรือ สามารถจํ าขอ มูล ความรูได เทานั้น มี นิสัย ใฝห า
ความรู รักที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติข องตน รักที่จะเรียนรู ตลอดชีวิต รูจักปรับตนไป
ตามกระแสตาง ๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเปนผูเรียนเปนผูห มั่นแสวงหา หมั่นเรียนรู
สิ่งรอบตัวที่เปนประโยชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.6 กลุมเปาหมาย (Target Groups) ไดแก ประชาชนทุกคน
(1) ประชากรวัยเรียนทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียน
(2) ประชากรที่มีอายุ 18 ปขึ้น (เชน กลุมผูใชแรงงาน และผูสูงอายุ ที่ยังไมไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 12 ป
(3) ประชากรกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูมีความสามารถพิเศษ
1.7 เนื้อหาหลักสูตร (Contents/ Curriculum Development) หลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิตจะตองครอบคลุมบทบาทของมนุษย ตั้งแตเกิดจนตายตั้งแตชีวิตสวนบุคคล ครอบครัว การงาน
การพักผอน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เนื้อหาหลักสูต รสอดคลองกับวิถีชีวิต อาทิ (1) ทักษะชีวิต
(life Skills/ Situation) เชน สุขภาพรางกาย ครอบครัวและชุมชน ทักษะชีพและการประกอบอาชีพ
การแกปญหาชีวิต (2) การพัฒนาตนเอง (Self-improvement) เชน ทักษะความชํานาญ คุณธรรม
จริ ย ธรรม ทั ศ นคติ ต อการมองโลกมองชีวิ ต (3) การอยู รวมกั บ ผู อื่ นและการมีส วนร วมในสั ง คม
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(Community participation and civic consciousness) เชน บทบาทหนาที่พลเมือง ภาวะผูนํา
คานิยมสังคม (4) ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology) เชน วิทยาศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนเปลี่ย นสภาพแวดลอม และวิถี
ชีวิต เปนตน
1.8 ทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) ประกอบดวย ผูสอน/ผูอํานวย
ความสะดวก (Teachers, tutors, and facilitators) สื่อและทรัพยากรการเรียนรู (Facilities and
equipment) ระบบการวัด และเครื่ องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู (Testing instruments)
ระบบการบั นทึ ก และเก็ บ ข อมู ล บุ ค คล (Individualized records) การยอมรั บ ผลการเรี ย นรู
(Acceptance certificates) ศูนยการเรียนรู (Learning Centers)
1.9 ผูจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Learning Providers) ไดแก บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคก รชุ มชน องค กรปกครองสวนท องถิ่น องค กรเอกชน องคกรวิ ช าชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ หนวยงานของรัฐ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดหรือมีสวนรวมในการจัด การศึกษาตลอด
ชีวิต
1.10 สถานที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Places) ไดแก การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต ใหจัดในสถานศึกษา สถานที่ของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต หรือแหลงการ
เรียนรูตางๆ
1.11 การพัฒนาศัก ยภาพ (Capacity Building) ประกอบดวยการพัฒนาศักยภาพ
ผูเ รี ย น บุ ค ลากรหรื อผู จัด /คนทํา งาน และการพัฒ นาศั ก ยภาพผู สงเสริ มและสนับ สนุ นหรื อภาคี
เครือขายการเรียนรู
(1) ผูเรียน ซึ่งเปนผูที่ไดรับประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และสามารถ
เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
(2) ผูจัดมีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนโดยบูรณาการความรู ปลูกฝงคุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม
(3) ผูสง เสริมและสนั บสนุน ซึ่งเปนผู ที่เ อื้อประโยชน ใหแ กผูเ รี ย นและผูจัดมีการ
ดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1.12 การระดมสรรพกําลังในการบริหารจัด การ (Resource Mobilization and
Financial Management) ประกอบดวย ประเภททรัพยากรและแหลงเงินทุน การจัดการ และ
การระดมสรรพกําลัง
1.13 การเที ย บโอน ก ารยอมรั บ กา รวั ด และก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู
(Accreditation, certification, learning assessment and evaluation) การเทียบโอน
การยอมรับ การวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่เปนระบบ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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1.14 ความรวมมือของชุมชน เครือขาย และหุนสว นในการสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูต ลอดชีวิต (Community Participation, Networking and Partnership) ไดแ ก
(1) ลักษณะความรวมมือและความสําคัญของชุมชน (2) ประเภทความรวมมือ (3) การสนับสนุน
สงเสริม (4) การสรางภาคเครือขาย
1.15 การกํากับ ติดตาม การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึก ษาตลอด
ชีวิต (Monitoring, Evaluation, and Accreditation) ประกอบดวย การสรางระบบการกํากับ
ติดตาม การประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดการศึกษาในแตละบริบท และการประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคลองกับตัวบงชี้
2. กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูดวยการศึกษาตลอดชีวิต (Implementation
Processes)
เพื่อประโยชนในการจัดและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ทุกภาคสวนในสังคมที่เกี่ยวของควรดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้
2.1 ระดับบุคคล (Individual Level) ผูที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเ รีย น มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม ซึ่งกระบวนการการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีดังนี้
2.1.1 พั ฒ นาตนเองได ต ลอดเวลา ปรั บ ตนไปตามกระแสต า ง ๆ ในโลกซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไมใชเ ปนเพีย งบุคคลที่ มีความรู หรือสามารถจําขอมูล ความรูไดเทานั้น
สามารถโยงความรูพื้นฐานที่มี อยู มาใช ในการแก ปญ หาชีวิ ตและการทํ างาน และพั ฒนาตนเองให
เจริญกาวหนาได
2.1.2 กระตือ รือรนในการใฝหาความรูใหม ๆ หมั่นแสวงหา หมั่นเรี ยนรู ฝกนิสั ย
ใฝหาความรู สรางแรงจูงใจใหกับตนเอง รักที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติของตนรักที่จะเรียนรู
ตลอดชีวิต
2.1.3 สามารถนํามาใชในการแก ปญหาเพื่อพั ฒนาตนเอง และนํ าขอ มูล นั้นมาใช
ประโยชนในชีวิตจริง
2.1.4 มีทักษะในการเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเขาถึงทรัพยากรการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูไดอยางคลองแคลว เชน อานหนังสือหรือวารสาร ดูรายการโทรทัศ นหรือ
ฟงวิทยุ คนควาหาความรูโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร ซักถามขอมูล จากผูรู การลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ฯลฯ
2.1.5 เขาในวงจรการเรียนรูที่เปนระบบ ตั้งแต ปญหา การหาทางออก การลงมือ
ปฏิบัติ และการทบทวนตัวเองตลอดเวลา
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2.2 ระดับครอบครัว (Family Level) เนนการดําเนินการในลักษณะทางการและ
ไมเปนทางการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของบุคคลในครอบครัวตามลักษณะความสนใจอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต สรางการเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในครอบครัว ดังนี้
2.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูใหแกสมาชิก ใหมีความรู ทักษะ และเจตคติทดี่ ตี อ
การศึกษาคนควาไดดวยตนเอง และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนไปตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพรอมและโอกาส สามารถศึกษาเรียนรูไดทุกสถานการณ ทุกเวลา ทุ กสภาพการณ อยางเปน
ธรรมชาติ
2.2.2 จั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ได มี ก ารจั ด การศึ ก ษาทั้ ง 3 รู ป แบบ คื อ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีทั้งที่เปนการจั ดการศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูป แบบผสมผสานกัน โดยการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูต ร ระยะเวลา การวัดประเมิ นผล อยางยืด หยุน สอดคลองกับสภาพและความตองการของ
แตละครอบครัว
2.2.3 สรางหลักสูตรของครอบครัว มีการกําหนดกรอบกวาง ๆ ที่เปนความตกลง
และเตรีย มการรวมกันระหว างพ อแม แ ละลูก โดยใหความสํ าคัญ กับองคความรู หรือกระบวนการ
เรียนรูผสมผสานกั น ที่ส ามารถหลอหลอมคุณลักษณะการเรีย นรูข องเด็ ก ใหใฝ รักการเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูใหสามารถสรางเสริมความรูไดตลอดชีวิต
2.2.4 พั ฒ นาให มีเ ครื่ องมื อ ที่ จะเรี ย นรู ให ส มาชิ ก ครอบครั วให ส ามารถใช แ หล ง
วิทยาการ และมีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรูไปตลอดชีวิต
2.3 ระดับ ชุ มชน (District/Local level) ดํ าเนิ นการส งเสริมและสนับ สนุ น จั ด
การศึกษาตลอดชีวิตผานชองทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้
2.3.1 การจัดทําแผนแมบทการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการสรางสังคม/ชุมชน
แหงการเรียนรูที่ชัดเจน สนับสนุนการมีสวนรวมและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในการจัดการเรียนรู
ของชุมชน รวมทั้งเสริมสรางภาวะผูนําการเรียนรูใหเกิดขึ้นในชุมชน
2.3.2 การสรางบรรยากาศการเรียนรู สรางกระแสความตื่ นตัวและการมีบทบาท
สรางชุมชน/สั งคมแหงการเรียนรู โดยใช สื่อมวลชน สื่ อสาธารณะ และกิจกรรมหลากหลายทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชนการสงเสริมใหชุมชน องคกร และสถานประกอบการ
2.3.3 การวิเคราะหอัตลักษณวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน โดยมุงเนนความเขาใจ
ตนเอง และเขาใจบทบาทของตนที่มีตอการพัฒนาชุมชนโดยรวมยอมรับจากสมาชิกทุกคนในชุมชน
2.3.4 การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรูต ลอดชีวิต เพื่อใหบ ริก ารแกกลุม เปา หมายอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรู
ตามความสนใจ และความตองการที่สอดคลองกับความจําเปนของสังคม
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2.3.5 การพัฒนาองคกร/สถาบันการเรียนรูเพื่อการพัฒนาแหงการเรียนรู
2.3.6 การเสริมสรางความตระหนักรูข ององคกรทองถิ่นใหรูและเขาใจความสําคัญ
และกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางแทจริง โดยขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูของชุมชน
2.3.7 การช วยเหลื อด านการเงิ นในรู ปแบบของงบประมาณหรื อการบริ จาค การ
สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
2.3.8 การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใชประโยชนจากทรัพยากร
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
2.3.9 สิทธิป ระโยชนและการยกยองประกาศเกียรติคุณตามความเหมาะสมใหแ ก
ผูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
2.3.10 การสรา งและพัฒ นาแหลง การเรีย นรู ที ่ห ลากหลาย เพื ่อ ใหบ ุค คล
สามารถเขาถึงไดตามความเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของชุมชน และเพื่อการพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรูในระดับองคกรและชุมชนอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
2.3.11 การจัดระบบการบริหารจัดการความรูโดยสรางการเชือ่ มโยงแหลงเรียนรูใน
เรื่องตางๆ ทั้งภายในชุมชนและระหวางชุมชน
2.3.12 การพัฒนาองคความรูสําหรับองคกรและชุมชน โดยสงเสริมการสรางการ
เรียนรูจากประเด็นปญหา ความตองการ หรือความสนใจรวมของชุมชน
2.3.13 โรงเรียนจะตองทําหนาที่เปนผูเตรียมความพรอมดานความรูความสามารถ
และปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถมีทัศนคติ แรงจูงใจที่
จะใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
2.4 ระดับภูมิภาค (Provincial level) มีการดําเนินการที่สอดคลองกับการดําเนินการ
ในประดับประเทศ มีแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต
2.4.1 จั ด ให มี โ ครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย อาทิ การปรั บ
โครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม ใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการเรีย นรูอยางสะดวก
และทั่วถึง
2.4.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม อาทิ ครอบครัว ชุมชนหรือ
หนวยงาน
2.4.3 สงเสริมระบบการสนับสนุนที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน และสราง
พันธมิตรสงเสริมการเรียนรู ของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต เกิดความรวมมือและการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เกิดผลลัพธของการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม สูการพัฒนาแบบองครวมที่สามารถพาตัวเองได
อยางแทจริง
2.4.4 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยบูรณาการ
และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลรวมกัน และจัดทําขอมูลและแหลงความรูในชุมชนใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง
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2.4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตไดรับโอกาสในการ
จัดสรรทรัพยากรและเขาถึงแหลงเงินทุนอยางทั่วถึง
2.5 ระดับประเทศ (National level) การกําหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ที่
ชัดเจน การพัฒนาระบบการดําเนินการ การกํากับ ติดตามและประเมินผล มีแ นวทางการจัด ศึกษา
ตลอดชีวิต ดังนี้
2.5.1 มี ห น ว ยงานกลางรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยตรง
ทําหนาที่ประสานและสงเสริมทุกฝายที่ เกี่ยวของในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทํางานประสานกับ
หนวยงานกลางในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
2.5.2 จั ด ทํ า พระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ เป น แนวทางในการจั ด
การศึกษาใหสอดคลองกับความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5.3 การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหต ระหนักถึงประโยชนแ ละความสําคัญของ
การเรียนรูตลอดชีวิตที่จะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต และความสามารถในการดําเนินชีวิต
2.5.4 เสริมสรางเจตคติ ยอมรับ และเขาใจมิติการเรีย นรูตลอดชีวิต เพื่อนําสูการ
เปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในชุมชนรวมกันจัดการเรียนรู
ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง การใชฐานความรูของชุมชนเปนหลัก
3. ผลผลิตจากแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education Outcomes)
แนวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิตกอใหเกิด การพัฒนาระดับบุค คล ระดับสถาบัน ครอบครัว
ระดับ องคกร/ชุมชน และระดับ ประเทศทางการศึก ษาที่ส อดคล องและเปนไปในทิศ ทางเดีย วกั บ
ปรัชญาทางการศึกษาที่กําหนดรวมกัน สามารถแบงไดเปน 4 ระดับ ดังนี้
(1) ความสามารถในระดับบุคคล การเปนบุคคลการเรีย นรูตลอดชีวิต หมายถึง การมี
ทั กษะการเรี ย นรู พร อมพั ฒนาตนเองอยา งต อเนื่ องตลอดชี วิ ต รูวิ ธี การหาความรู และสามารถ
ประยุ กต ใช ความรูไดอ ยา งถู กตอ ง รวมทั้ งสามารถถ ายทอดความรูไปยั งผู อื่น ได การสนั บสนุนให
กํ า ลั ง คนมี คุ ณธรรม เน นการพั ฒ นาคนแบบองค รวมทั้ ง ด า นสติ ป ญญา อารมณ คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม กระบวนการเรียนรูตองพัฒนาและสรางภูมิคุมกันกับผูเรียนทั้งในประเด็นการดําเนินชีวิต
การทํา งาน และการเรีย นรู เป นผู มีค วามตระหนัก รูในตนเอง รู และสามารถจัด การดู แลตนเอง
มี ค วามรู แ ละสามารถในการควบคุ ม และตรวจสอบตนเองและ ต องเป น บุ ค คลที่ ส ามารถเรี ย นรู
ประยุกตแ ละตอยอดความรูไปสูการดํ าเนินชี วิตไดอ ยางถูกตอง ประกอบกับ บุค คลควรมีทักษะที่
สําคัญ ไดแก การเปนผูริเริ่มสรางสรรค การชางสงสัย การพึ่งตนเองในการเรียนรู การรูจักสะทอนคิด
และการประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต นอกจากทักษะที่จําเปนแลว บุคคลแหงการเรียนรู
ในที่ นี้ ยั ง ครอบคลุ ม การที่ ผู เ รี ย นมี ส มรรถนะของการเรี ย นรู ได แ ก สมรรถนะความรู ในด า น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การคิดริเริ่มสรางสรรค และการเรียนรูเพื่อการทํางาน การ
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สื่อสาร การเป นพลเมือง ความตระหนัก ทางวัฒนธรรม การเรี ย นรู เพื่ อรู และการมีทักษะการใช
เทคโนโลยีและการทํางานประสานความรวมมือกับเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย
(2) ความสามารถระดับสถาบันครอบครัว คือ ความสามารถในระดับนี้ คือ ศักยภาพ
และความสามารถในการดําเนินการจัดกระบวนการเรีย นรูในครอบครัว ทั้งในลักษณะทางการและ
ไมเปนทางการเพื่อสงเสริมการเรีย นรูต ามลักษณะความสนใจ สรางการเรีย นรูใหเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชี วิตในครอบครัว ความสามารถในการจั ดการศึกษาโดยครอบครั วโดยการกําหนดจุด มุง หมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดประเมินผล อยางยืดหยุน สอดคลองกับ สภาพและความ
ตองการของแตละครอบครัว ความสามารถในการสรางบรรยากาศและจัด ประสบการณการเรี ยนรู
ให แ ก ส มาชิ ก ตามความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร อ มและโอกาส สามารถศึ ก ษาเรี ย นรู ได ทุ ก
สถานการณ ทุกเวลา ทุกสภาพการณ อยางเปนธรรมชาติ และจัดใหมีทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู และสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองของสมาชิกผานวิถีชีวิตครอบครัวอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
(3) ความสามารถระดับองคกร/ชุมชน เปาหมายของความสามารถในระดับองคกรควร
เน นที่ ประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรในองค กรและชุม ชน อีกทั้ งมี ระบบการประกั น
คุณภาพที่ไดมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล (Quality Assurance) ความเปนเอกภาพและมีอิส ระ
ในการดํ า เนิ นงานขององคกร และการอยู มีมีสุ ข และสามารถพึ่ง พาตนเองไดข องชุ มชน โดยการ
ดําเนินการเปนลักษณะของการเรีย นรูขององคก รและชุมชนอยางเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
สงเสริมการพัฒนาองคกรเรียนรูและการเรียนรูในองคกร จนเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูข ององคกร
และชุมชน เพื่อใหบุคคลสามารถใชชีวิตไดสมดุลในการใชชีวิตรวมกันบนความแตกตาง หลากหลาย
ความเปนสมาชิกองคกร ชุมชน และสังคมที่ดี สามารถอยูและทํางานรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีค วามสุข
ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาองคกรในที่สุด
(4) ความสามารถระดับสังคมและประเทศชาติ ความสามารถในระดับนี้ คือการพัฒนา
ประชาชนใหมีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากลไดแก การเตรียมความพรอมกําลังคนเพือ่
รองรับการขยายตัวของตลาดสินคาและบริการอันเนื่องมาจากการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียน และใน
ระดับโลก การสงเสริมและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพความรูความสามารถ ทักษะฝมือและทักษะ
ดานภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการยายฐานการผลิตที่จะเขามาในประเทศไทย การพัฒนาทักษะใหม ๆ
(ดานนวัต กรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสรางโอกาสแกแรงงานใหมีศักยภาพเทาทันและใชโอกาสจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน ทั้งนี้ การกําหนดแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในระดับนี้
ควรตองคํานึงถึงความสอดคลองและควรเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศ
ดวย
จะเห็นไดวา การศึกษาตลอดชีวิตมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนหัวใจของการพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู โดยชวยเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีของบุคคล กลุมบุคคล การดําเนินงาน
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การนําแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยไปสูการปฏิบัติจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ การ
สรางเครือขาย การดําเนินงานจึงถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้ง
การยึดถือหลักการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ตองคํานึงถึงการทําใหมีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปาหมาย มีค วามหลากหลาย ทั้งในรูป แบบและวิธีการ และการนําไปใช
ประโยชนใหเกิด แกชีวิต ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการพัฒนาและสรางความเจริญกาวหนาของชุมชน
สังคม และประเทศชาติอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
สรุป แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขางตนเปนกรอบการพูดคุยหารือกับผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ ารในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อีกทั้งสามารถใชเปน
แนวปฏิบัติเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิตของ
คนในชาติอยา งแทจริ งอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/สังคมแหงการ
เรียนรูและภูมิปญญา อันจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย” มีวัต ถุประสงคของการวิจัย เพื่อ 1) วิเคราะหและ
สังเคราะหแ นวทางการจั ดการศึ กษาตลอดชีวิต เพื่อการขับ เคลื่อ นชุมชนการเรียนรูที่ เหมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และ 2) นําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห แ ละสัง เคราะห แ นวทางการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ผลการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547
จนถึง พ.ศ. 2557 พบ แนวทางการจั ด การศึ กษาตลอดชีวิ ตเพื่อ การขับ เคลื่ อนชุ มชนการเรี ยนรู ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังนี้
การศึกษาตลอดชี วิต ไดเกิด ขึ้นมาเปนเวลายาวนานแลวในแตล ะประเทศ แต ไดเ ริ่มนํามา
กลาวถึงและนํามาจัดทํานโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการปฏิบัติอยางเปนทางการกลาง
ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในชวงป 1960 – 1970 เปนตนมา อาจกลาวไดวา ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลก
มีการศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบความคิดหลักในการจัดการศึกษาและถือเอาการศึกษาตลอดชีวิตเปน
ปรัชญาสําหรับการจัดการศึกษาของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง
ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง สิ่ง แวดลอ ม วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ในบริ บ ทสั ง คมไทย
การศึกษาตลอดชีวิตมี 2 ความหมาย คือ การศึกษาการเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย เปนการเรียนรูที่ไมมี
ที่สิ้ นสุ ด มี ค วามตอเนื่ อ ง และอี กหนึ่ง ความหมาย คือ การศึกษาที่ บู รณาการการศึก ษาในระบบ
การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย เพื่ อการพั ฒนาบุ ค คลและชุ มชน จะเห็ นได ว า
การศึกษาตลอดชีวิตมีลักษณะสําคัญ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนพึ่งตนเองและไมแยกหางจาก
วิถีชีวิต อันสงผลไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
สวนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย มีดังนี้
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1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับวิถีชีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกตางของบุคคล
และมีรูปแบบที่เหมาะสมตามสภาพและความจําเปนของกลุมเปาหมาย
2. การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. ภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต มีสวนรวมในการเสนอแนะในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
4. ผูเ รีย น/ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ตอนที่ 2 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังนี้
การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลตั้งแตเกิด จนสิ้น
อายุขัย จึงรวมถึงการศึกษาทุกประเภท ทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การจัด กระบวนการเรียนรูใหมีผลตอ
การเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล ประกอบดวย องคประกอบหลักแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และผลผลิตจากแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีลักษณะเปน (1) การดําเนินการตลอดชีวิต
ใหกับประชาชน (2) เปนการจัดที่มีการวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ
(3) เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรีย นรูดวยตนเอง และ (4) ใชแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิ ต (5) เนื้ อหาเหมาะสมกั บ บุ ค คล อายุ พื้ น ฐานการศึ ก ษา อาชี พ ความสนใจ และ
สภาพแวดลอมของผูเ รียน โดยแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเปนกรอบการพูดคุยหารือกับผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และเปนแนวปฏิบัติ
เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ
อยางแทจริงอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/สังคมแหงการเรียนรูและ
ภูมิปญญา ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
องคประกอบหลักในการจัดศึกษาตลอดชี วิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
(Concepts) วิสัยทัศน และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Vision and Philosophy) เปาหมายการจัด
การศึ กษาตลอดชี วิต (Goals) กลุมเปา หมาย (Target Groups) เนื้ อหาหลั กสูต ร (Contents/
Curriculum Development) ทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) ผูจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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(Learning Providers) สถานที่จัด การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Places) การพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) การระดมสรรพกําลังในการบริหารจัดการ (Resource Mobilization
and Financial Management) การเทียบโอน การยอมรับ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
(Accreditation, certification, learning assessment and evaluation) ความรวมมือของชุมชน
เครื อ ข า ย และหุ น ส ว นในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ( Community
Participation, Networking and Partnership) และการกํากับติดตาม การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (Monitoring, Evaluation, and Accreditation)
กระบวนการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สัง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ได แ ก ระดับ ประเทศ (National level) ระดับ ภู มิภ าค
(Provincial level) ระดับ ชุมชน (District/Local level) ระดับครอบครัว (Family Level) และ
ระดับบุคคล (Individual Level) ทุกภาคสวนในสังคมที่เกี่ยวของควรรวมมือกัน ประกอบดวย ระดับ
บุคคล ผูที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะ
แสวงหาความรู อยู เ สมอ มุง มั่ นที่ จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ ในการเรี ยนรู แ ละสามารถนําความรู ไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมเพื่อพัฒ นาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม ซึ่ งกระบวนการการ
พัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ระดับครอบครัว เนนการดําเนินการในลักษณะทางการและไมเปน
ทางการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของบุคคลในครอบครัวตามลักษณะความสนใจอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สร า งการเรี ย นรู ให เ ป นส วนหนึ่ งของวิ ถี ชี วิต ในครอบครั ว ระดั บ ชุ มชน ดํ า เนิ นการส ง เสริ มและ
สนับสนุนจัดการศึกษาตลอดชีวิตผานชองทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีแ นวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิต ระดับภูมิภาค เนนการ
ดําเนินงานที่ ส นับ สนุ นและสงเสริมการเรียนรูต ลอดชี วิตในชุมชนและบุคคล การเสริ มสร างความ
เขมแข็งของสถาบันทางสังคม และภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ระดับประเทศ การกําหนด
นโยบายการศึ ก ษาตลอดชี วิต ที่ ชั ด เจน การพั ฒ นาระบบการดํ า เนิ นการ การกํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผล มีแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการจัดและการพัฒนาการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ผลผลิตจากการจัดศึก ษาตลอดชี วิตเพื่อ การขับเคลื่อ นชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก ความสามารถระดับบุคคล คือ บุค คลการเรียนรู
ตลอดชีวิต ความสามารถระดับครอบครัว คือ ครอบครัวเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถระดับองคกร
และชุมชน คือ องคการและชุมชนแหงการเรียนรู และความสามารถระดับสังคมและประเทศชาติ ที่
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับปรัชญาทางการศึกษาที่กําหนดรวมกัน
จะเห็นไดวา แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขางตนเปนกรอบการพูดคุย หารือกับ
ผูที่มีส วนเกี่ยวข องทั้ งในระดับ นโยบายและระดับ ปฏิบัติก ารในการจัด การศึกษาตลอดชี วิต อีกทั้ ง
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สามารถใชเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิต
เปนวิถีชีวิตของคนในชาติอยางแทจริงอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/
สังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา อันจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางมีดุลยภาพและ
ยั่งยืน
ซึ่งแนวทางการจัด การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุ มชนการเรียนรูที่เหมาะสมกั บ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถสรุปได ดังแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพที่ 2 แสดงแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรูที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
อภิปรายผล
จากข อคนพบแนวทางการจั ด การศึกษาตลอดชี วิต เพื่อการขั บเคลื่อนชุมชนการเรี ยนรู ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถแบงการอภิป รายผลออกเปน 2
ประเด็นการอภิปรายตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแ ละสังเคราะหแ นวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อ การ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
การศึกษาตลอดชีวิ ตไดเกิดขึ้นมาเป นเวลายาวนาน ถือเปนกรอบความคิดหลักในการจั ด
การศึ กษาและถื อเอาการศึ กษาตลอดชีวิ ตเปน ปรัช ญาสํ าหรับ การจั ด การศึ ก ษาของสั ง คมโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมการเรียนรูใหม
คือ การศึกษา สอดคลองกับ รายงานวิจัยโลกลาสุด (The 2005 UNESCO World Report) ของ
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เรื่ อง สูสั งคมแหงการเรี ยนรู (Towards
Knowledge Societies) ไดอธิบายเนนย้ําวา ประเทศตางๆ ทั่วโลกตองใหความสําคัญอยางแทจริงตอ
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การพัฒนาประเทศสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ไดแก เปาหมายการพัฒนา การ
พัฒนาที่สอดประสานกับการพัฒนาความเจริญกาวหนาและการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางสมดุล โดยใน
การเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบตองคํานึงถึงจรรยาบรรณ สิทธิและเสรีภาพ และ
ความรับผิดชอบทุกประการ (UNESCO, 2005)
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ไดแก การจัดการศึกษาสอดคลองกับวิถีชีวิต ความถนัด ความ
สนใจ ความแตกต า งของบุ ค คล และมี รู ป แบบที่ เ หมาะสมตามสภาพและความจํ า เป น ของ
กลุมเปาหมาย การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภาคีเครือขายการศึกษา
ตลอดชีวิต มีสวนรวมในการเสนอแนะในการจัดการศึกษา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการศึกษา ผูเรียน/
ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรีย นรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ตองคํานึงถึงปรัชญา แนวคิด และหลักการศึกษาตลอดชีวิต หลักการ
ที่ใชชุมชนเปนฐาน หลักความเสมอภาคในการศึกษา และหลักการมีสวนรวมโดยการยึดชุมชนเปน
ฐานในการพัฒนา การศึกษาตองยึดหลักความตองการ ความสนใจในการเรียนรูของบุคคล การจัดการ
ศึกษาที่เนนการเรียนเปนศูนยกลาง (ผูเรียน) เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู
ตองลงมือปฏิบัติ สรางสรรค และมีกิจกรรมทางการปฏิบัติที่มุงเนนทั้งกลุมและบุคคลอยางมีสวนรวม
สําหรับหลักการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ย นกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน
ซึ่ ง ประกอบด วย (1) หลั ก ความร วมมื อ แบบหุ นส วน (2) หลั ก ความร วมมื อ และการมี ส วนร ว ม
(3) หลักการติด ตามความสามารถในการดําเนินงาน (4) หลักความจําเปนของการเรียนรู (5) หลัก
ความสําคัญของชุมชน หลักการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนา (6) หลักการพัฒนาโดยใชความรูเปน
ฐานการพัฒนา (7) หลักการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย (8) หลักการจัดกิจกรรมที่ผสมกลมกลืน
กับการดําเนินชีวิต (9) หลักความเสมอภาค (10) หลักความตอเนื่อง (สุวิธิดา จรุงเกีย รติกุล, 2554)
ประกอบดับขอมูลจากเอกสารงานวิจัยหลายงาน (Knight, 1995; Carrillo, 2002; Ergazakis et al.,
2004; Chatzkel, 2006; Flores, 2006) ไดอธิบายความสําคัญของความรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2550: 6) ที่
กลาววา “ความรู คือ อํานาจ สังคมใดที่ครอบครององคความรู หรือขอมูลขาวสารที่ครบถวนสมบูรณ
ที่สุดกวา คือ ผูที่มีอํานาจในการตอรองและเปนผูครอบครองโอกาสแหงความสําเร็จไวในมือ” จะเห็น
ไดว าโลกยุค ขอ มูลข าวสารและยุคแหง สังคมแห งการเรียนรูใหค วามสํ าคั ญกับ องค ค วามรู และผูรู
นอกจากนี้ Senesh (1991) ไดอธิบายหัวใจสําคัญของสังคมแหงการเรีย นรู คือ การที่ชุมชนรวมกัน
กําหนดทิศทางการพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู ระบบการศึกษาตลอดชีวิต ตองสามารถทําใหเกิด
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การพัฒนาความคิดวิเคราะหได การที่ชุมชนรวมกลุมกันวิเคราะหหาความตองการที่แทจริงของบุคคล
กลุมบุคคล และชุมชน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางสม่ําเสมอ การสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อชวยให
การทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงาน
เดีย วกั นหรือมีค วามสนใจในเรื่อ งใดเรื่ องหนึ่ งรวมกั น ชุมชนลั กษณะของการเปนชุมชนนั กปฏิบั ติ
มีความคลองตัวในการดําเนินงานอยางแข็งขัน พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่มีป ระโยชนอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางกันลวนแตเปนหลักการ
ดําเนินงานที่สําคัญในการพัฒนาสังคมแหงการเรี ยนรูทั้งสิ้น นอกจากนี้ยัง พบวา การจัดการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิตที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเนื่องตั้งแตเกิดจนตาย มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู (Fryer et al., 1997; Hake, 1999) การนําแนวคิดสังคมแหงการ
เรียนรูไปผนวกรวมกับแผนงาน นโยบายของชุมชนหรือองคกร การสรางเครือขายการศึกษาตลอด
ชีวิต การสรางเครือข ายการศึก ษาตลอดชีวิ ตตอ งสรา งการมีสวนรวมของทุ กคนที่ เกี่ยวของในการ
จัดการเรียนรู การมีสวนรวมที่ทุกหนวยงานและองคกรที่เปนเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตรวมกันจัด
การศึ กษาในชุ ม ชน และชุ ม ชนก็ มี ส วนร ว มในการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิต การจั ด การความรู
การจัดการความรูอยางตอเนื่องและขยายองคความรูที่จะเปนการชวยขยายเครือขายใหกวางขึ้นเพื่อ
พัฒ นาแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่ องต างๆ ให ดี ยิ่ง ขึ้ น ซึ่ งสอดคลองกับ การเรี ยนรู ข ององค การ มี 4
ลักษณะ ไดแก 1) การเรียนรูจากการแกปญหา ( Problem Oriented Learning) เปนการเรียนรูจาก
การแก ปญ หาที่ เ กิด ขึ้ นจริง ซึ่ง จะเกี่ ย วข องกั บ การทํ า งานโดยตรง 2) การเรี ยนรู รวมกันเปน ที ม
(Team Learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทําใหการเรียนรูมีพลังมากกวาการเรียนรูของบุคคลใน
การที่จะเสนอความคิด หรือความรู 3) การเรียนรูโดยการปฏิบตั ิ ( Action Learning ) การเรียนรูโดย
การปฏิบัติจะสอนใหคนเรีย นรูโดยผานการแกปญหาและการพัฒนาแนวทางแกปญหาเกาไปสูการ
แกปญหาแนวใหม ซึ่งตองอาศัยจากการศึกษาจากการปฏิบัติงาน เปนการเรียนรูโดยเอาคําแนะนํา
จากผูรวมงานไปปฏิบัติ และเปนการเรียนรูโดยการทบทวนรวมกับผูรวมงานถึงสิ่งที่ไดนําไปปฏิบัติวา
ไดรับความรู จากการเรี ยนรู ในเรื่องดัง กลาว และ 4) การเรี ย นรูแ ละทํางานรวมกันในลักษณะเป น
เครือขาย (Argyris & Schon, 1974) เปนกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคล
และส งผลต อการทํ างานและการพัฒ นาตนเองในที่ สุ ด แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตลอดชีวิต เพื่ อ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู ควรวิเคราะหความตองการการเรียนรูของชุมชน จัดกิจกรรมใหสอดคลอง
ตอความตองการ จัดกิจกรรมใหตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ
และมีชองทางในการติดตอสื่อสารในลักษณะเวทีของแกนกลาง และเวทีชาวบาน ตามสถานการณ
และประเด็นรวมสมัย การศึกษางาน เปนตน การจัดศูนยการเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ประชาสัมพันธและสรางเครือขายการเรียนรูในชุมชนทุกรูปแบบรวมทั้งการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนดวย ทําใหสังคมมีบรรยากาศการเรียนรูเปนสังคมแหงการเรีย นรูในชุมชน จัดใหมีแ หลง
การเรียนรูที่หลากหลายและใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางคนในชุมชนใหมีค วาม
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ตื่นตัวและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหตระหนักถึง
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการเรีย นรู ต ลอดชี วิ ต ที่ จะนํ า ไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต และ
ความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทัน เสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในระดับทองถิ่น
และชุมชน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุม
สามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ (สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2557)
นอกจากนี้ การมี นโยบาย เป า หมาย ยุ ท ธศาสตร และพระราชบั ญ ญั ติเ ฉพาะในการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูเปนสิ่งที่จําเปนมากทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น
และชุ มชน ซึ่งเป าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คือ การสรา งสังคมแหงการเรียนรู
(UNESCO, 2005) ซึ่งหมายถึง ลักษณะของหนวยงานหรือชุมชนที่ไมจํากัดขนาดและที่ตั้งดําเนินการ
ในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง หรื อหลายเรื่องพรอ ม ๆ กันเกี่ย วกับ การอนุ รัก ษ บํ ารุงรั กษา ฟนฟู ปกปอง
คุมครอง พิทักษ สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพรและปลูกจิต สํานึกใหแ ก
สมาชิกบนฐานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและทั ศนคติที่ดีแบบองครวมไดเรียนรูดวย
วิธีการผานผูรู สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและจากองคความรู
ตาง ๆ สมาชิกสามารถสรางความรู สรางทักษะและมีระบบการจัดการความรูที่ดี รวมทั้งสามารถ
ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณที่หลากหลายเอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและ
นอกกลุมสมาชิก ตลอดจนสามารถใชค วามรูเปนเครื่องมือในการเลือกและตัด สินใจแกปญหาเพื่อ
พัฒนาการดําเนินชีวิต สังคมแหงการเรียนรู ประกอบดวย บุคคลแหงการเรียนรู (ลักษณะบุคคลและ
กระบวนการเรียนรู) แหลงการเรียนรู (ลักษณะของแหลงการเรียนรู ระบบการบริหารจัดการ และ
กระบวนการจัดการความรู) องคความรู (ลักษณะองคความรู ระบบการบริหารจัดการความรู และการ
ประยุกตใช) การจัดการความรู (ลักษณะของการจัด การความรู องคป ระกอบของการจัด การความรู
รูปแบบและวิธีการจัดการความรู) ในทางกลับกันการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน การใหสังคม
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง ก็เปนสวนสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคคล องคกร
และชุมชนแหงการเรียนรู การจัด การศึกษาเรียนรูเพื่อชีวิตและสังคม และสามารถตอบสนองความ
ตองการและสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู รวมถึงการสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายการเรียนรู มีสิทธิแ ละมีหนาที่รวมรับผิด ชอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังที่ ระบุไวในแผนพัฒนาแผนงานและกรอบนโยบายในการบริหารและ
พัฒ นาประเทศ ไม วาจะเป นรั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 แผนพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) จนถึ งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555- 2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน การพัฒนา
คนเปนศูนยกลางและภาคีการพัฒนามีสวนรวมทุกขั้นตอน การสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
พัฒนาสูวิสั ย ทัศน ป 2570 ที่ระบุชัดวา คนไทยดํา รงชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
มีความอยูเย็นเปนสุข และสามารถอยูในประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี การพัฒนาความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุล
มีคุณภาพและยั่งยืน สวนปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู ปญหา
หลัก ไดแก นโยบายตองชัดเจน ขาดการประสานงานทุกระดับ ขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน การกระจาย
งบประมาณจัดการ การบริห ารจัด การไมมีประสิทธิภาพ ขาดการติด ตามและประเมินผล จึงจําเปน
ตองกระจายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของชุมชนโดยใชทุนของชุมชนเปนฐาน
และการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในฐานเครือขายการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการขับเคลือ่ นและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทั้งเครือขายเชิงพืน้ ที่ เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม
และเครือ ขายตามโครงสร างหนาที่ และอีกประเด็นที่สํา คัญ เชน การขาดคุ ณสมบั ติของการเป น
ผูสนใจใฝเรียนรู ระบบคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา โอกาสและการ
เขาถึงความรูและทรัพยากรการเรียนรูของผูเรียน เปนตน (สุวิธิดา จรุงเกีย รติกุล, 2554) และปจจัย
สงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู ไดแก 1) ปจจัยดานพื้นฐานทางการศึกษาของสมาชิกชุมชน 2) ปจจัยดานทุนของชุมชนทุก
ประเภทโดยเฉพาะอยางยิง่ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (ภูมิปญญาของชุมชน คานิยม ประเพณี ฯลฯ)
3) ปจจัยดานหนวยงาน/องคกรทางการศึกษาและการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ 4) ปจจัยดานนโยบาย
ทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนของภาครัฐและชุมชนทองถิ่น นอกจากนี้ พบวาชุมชนมีปจจัยที่
สง เสริ มการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู และการดํ าเนิ นงานของสั ง คมแห ง การเรี ย นรู และปญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชนแหงการเรีย นรู โดยปจจัยที่สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการดําเนินงานของสังคมแหงการเรียนรู ไดแก ผูนํา ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชวี ิตของคนในชุมชน (โอวาท สุทธรารักษ, 2530) สําหรับสังคมไทย ผูนํา
สวนใหญเปนผูอาวุโสในชุมชน เชน ขาราชการเกษียณอายุราชการ พระหรือนักบวช ครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา ผูรูหรือปราชญ ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ปจจัยอื่น ๆ อาทิ ลักษณะความผูกพันของ
ประชาชนแบบเครือญาติ ชุมชนมีกฎระเบีย บที่เครงครัด มีการบูรณาการจัดการเรียนรู มีห ลักการ
บริหารและจัดการชุมชนที่ยดึ หลักประชาธิปไตย หลักการมีสวนรวม และหลักธรรมาภิบาล ประชาชน
มีสวนรวมอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน องคความรู มีภูมิปญญาพื้นฐานที่
เปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชน ชุมชนมีความสามารถพึ่งตนเองได และในขณะเดียวกันชุมชนก็ไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งดานทรัพยากรการเรียนรู งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร และการพัฒนาสื่อการเรีย นรูที่มีรูปแบบหลากหลาย
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ชุมชนมีการพัฒนาสิ่ง แวดลอมและบรรยากาศการเรีย นรูที่เ อื้อต อการเรีย นรูข องประชาชน มีการ
พัฒ นาดา นความรู และการพัฒ นาตนเองเสมอ มุ งเนนการพัฒ นาชุมชนบนฐานการดํ าเนินชีวิ ต ที่
แทจริงวัฒนธรรมทองถิ่น หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น มีพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจที่ดี
ชุมชนสามารถเชื่อมโยงภาคีเครือขายอื่น ๆ เชน โรงเรียน วัด หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชนแหงการ
เรียนรู ไดแก การขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามรูความสามารถ และวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีไมเพียงพอ การไดรับมอบหมายจากหนวยงานอื่นๆ ทํางานเกิดภาระงานนอกเหนือจากที่
ปฏิบัติเดิม จึงไมมีเวลาทุมเทกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ปญหาในการดําเนินการของกลุม
อาชีพ และกลุมตาง ๆ ในชุมชน เชน ขาดการถายทอดความรู และการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ขาด
ความรูเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เปนตน สวนตัวอยางปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่
เกิ ด กั บ สั ง คมการเรี ย นรู ใ นต า งประเทศ ได แ ก การร วมมื อ จากบางหุ นส ว นขาดความต อเนื่ อ ง
งบประมาณยั งมีนอยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาชุมชนแหง การเรียนรู การวางแผน
ยุทธศาสตรไมครอบคลุมชุมชนทั้งหมด อาจตองอาศัย ความรวมมือจากเครือขายในการระดมความ
คิดเห็น ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ปญหาความสัมพันธระหวางหนวยงาน อาทิ
สภาการฝ กอบรมและวิส าหกิจ กั บองค การท องถิ่นและโครงการเมืองแหงการเรีย นรู เนื่อ งจากมี
ขอบเขตพื้นที่การดูแลรับผิดชอบเฉพาะเขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ หนวยงานจึงไมสามารถใหการสนับสนุน
ทุกพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ, 2555)
ตอนที่ 2 ผลการนําเสนอแนวทางการจัดการศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ไดแ ก การดํ าเนิ น การในระดั บ ประเทศ แนวทางการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ประกอบดวย การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม การพัฒนา
คุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ย นแปลง การสงเสริมการเรีย นรูตลอดชีวิต การเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบั นทางสังคม เปนต น และการดําเนินการในระดับองคกรและชุมชน แนวทาง
การจั ด การศึ กษาตลอดชี วิต เพื่ อการขั บ เคลื่ อนชุม ชนการเรีย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทสั งคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ประกอบดวย การจัดทําแผนแมบทการสรางสังคม/ชุมชนแหงการเรียนรูที่
ชัดเจน การสรางบรรยากาศการเรียนรู สรางกระแสความตื่นตัวและการมีบทบาทสรางสังคม/ชุมชน
แห งการเรีย นรู ให กับ ประชาชน โดยใช สื่ อมวลชน สื่ อ สาธารณะ และกิจกรรมหลากหลายทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชนการสงเสริมใหชุมชน องคกร และสถานประกอบการ จั ดกิจกรรม
การเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหบ ริการแกกลุมเปาหมายอยางครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งดําเนินการ
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พัฒนาองคกร/สถาบันการเรียนรูเพื่อการพัฒนาแหงการเรียนรู การจัดระบบการบริหารจัดการความรู
โดยสรางการเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในเรื่องตางๆ ทั้งภายในชุมชนและระหวางชุมชน การพัฒนาองค
ความรูสําหรับองคกรและชุมชน โดยสงเสริมการสรางการเรียนรูจากประเด็นปญหา ความตองการ
หรื อ ความสนใจร วมของชุ ม ชน การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ นอุ ด หนุ นการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต การพั ฒนา
ทรัพยากรและแหลง การเรียนรูตลอดชี วิต เพื่อการพัฒนาสัง คมแหงการเรีย นรู ในระดับองคกรและ
ชุมชนอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ อันจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชี วิต สู การพัฒ นาประเทศอยางมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ซึ่ง สอดคลองกับ ที่ สํา นั กงานส ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2547) ที่ไดกําหนดแนวทางการเสริมสรางสังคมแหง
การเรียนรูสําหรับสั งคมไทย วาควรมีก ารจัดทํา แผนแมบ ทการสรางสังคม/ชุมชนแหงการเรียนรู ที่
ชัดเจน ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทชุมชน สรางกระแสความ
ตื่นตัวและการมีบทบาทสรางสังคม/ชุมชนแหงการเรียนรูใหกับประชาชนอยางกวางขวางและตอเนื่อง
โดยใชสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ และกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ อยางหลากหลาย สงเสริมใหชุมชน
องคกร และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมาย การจัด ระบบ
การจัดการความรูโดยสรางการเชือ่ มโยงแหลงเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ทั้งภายในชุมชนและระหวางชุมชน
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูในวงกวางจนโยงใยครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) เปนกลไกในการ
บริหารจัดการตามกระบวนการของการจัดการความรู และสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการรวมกลุมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการเรียนรูของกลุม โดยการระดมทุนจากแหลงตาง ๆ
นอกจากนี้ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ใ ห มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ของบุ ค คล
ประกอบดวย องคประกอบหลักแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และผลผลิตจากแนวทางการจัด
ศึกษาตลอดชีวิต ที่มีลักษณะเปน (1) การดําเนินการตลอดชีวิต ใหกับประชาชน (2) เปนการจัด ที่มี
การวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิด ขึ้น
ตลอดเวลา จนในที่ สุด ทํ าให บุ ค คลได พัฒนาตนอยา งเต็มศั กยภาพ (3) เป นการเรี ย นรู ที่ เ กิด จาก
แรงจู ง ใจของผู เ รี ย น ที่ จะเรี ยนรู ด วยตนเอง และ (4) ใชแ หล งการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต (5) เนื้ อหา
เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดลอมของผูเรียน
จากผลการวิจัยที่พบวา องคประกอบหลักของแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งดานวิสัยทัศน ปรัชญาและแนวคิด
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตองเนนการการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความตองการปญหาความสนใจของบุคคลและไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม เกื้อหนุน
สง เสริมให บุค คลหรือสมาชิกในชุม ชน/สังคมเกิด การเรีย นรู อย างตอ เนื่ องตลอดชีวิต โดยผ านสื่ อ
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เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลง การเรีย นรู องค ค วามรู ตา ง ๆ จนสามารถสร างความรู สร างทักษะ
มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทุกภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปนเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ
เพื่อ แก ปญหาและพัฒนาอย างเหมาะสมทั้ งด านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง สงผลใหป ระเทศ
พัฒนาเจริญกาวหนาอยางสมดุลและยั่งยืน ยังสอดคลองกับ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2557) ที่ระบุวา
การดําเนินงานการนํานโยบายสําคัญดานการศึกษาตลอดชีวิตไปสูการปฏิบัติจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ การสรางเครือขาย การดําเนินงานจึงถือวาเปนยุทธศาสตร
สําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้ง การยึดถือหลักการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ตอ ง
คํานึงถึงการทําใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย มีความหลากหลาย
ทั้งในรูปแบบและวิธีการ และการนําไปใชป ระโยชนใหเกิดแกชีวิตไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับการ
ดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตควรแตกตางกันตามบริบ ทของภูมิสังคมซึ่งสามารถสงผลตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชน และสนับ สนุนการจัด การเรีย นรูตามอัธยาศั ย เพราะเปนปจจัย สําคัญ ที่
สงผลต อการเรียนรู ดังที่ผูท รงคุณวุ ฒิจากการสนทนากลุ มใหความคิด เห็นวา “...ในทุกชุมชนจะมี
อัตลักษณที่เปนเอกลักษณในแตละชุมชน และในทุกชุมชนก็ควรมีความเคารพในความแตกตางของแต
ละภูมิสังคมเพราะสิ่งนี้จะสงผลใหเกิดการเรียนรูในบริบทที่แตกตางจากตัวเอง ซึ่งก็จะตองสนับสนุน
ในสวนของการเรียนรูตามอัธยาศัยเพิ่มดวย โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ การเรียนรูที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ การเรียนรูที่เกิดขึ้นดวยการนําตนเอง และการเรีย นรูในชีวิตประจําวัน...” ซึ่งประเด็นนี้เปน
แนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตตามวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเนนเสมอวา การพัฒนาหรือการดําเนินการอะไรก็ต าม ตองยึด หลักสําคัญ คือใหสอดคลองกั บ
ภูมิสังคม ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเปนจริงของ "ภูมิประเทศ" ทั้งในดานพื้นที่ดิน
ดานสังคมวิทยา ดานลักษณะนิสัยประจําถิ่น คือ นิสัยใจคอความเคยชิน วิถีชีวิตความเปนอยู ความ
เชื่อและหลักศาสนา เปนตน และการพัฒนาโดยยึดหลักภูมิสังคมนี้ ก็คือหลักสําคัญยิ่งของการพัฒนา
อยางยั่งยืนนั่นเอง ดังพระราชกระแสวา "...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร
และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา
จะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวย โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แต
ถาเราเขาไปแลว เราเขาไปชวยดูวาเขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจ หลักการของการ
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิง่ ..." (มนูญ มุกขประดิษฐ, 2551) ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งทีร่ ัฐบาล
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนและการกําหนดแนวทางดังกลาวควร
จะตอ งพิจารณาป จจั ยที่ เกี่ ยวของต างๆ ได แ ก สภาพและข อจํ ากั ดของการจั ด การศึกษาที่ผ านมา
นโยบายและเปาหมายในการจัดการศึกษาของประเทศ สภาพและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ก็จะชวยใหโอกาสการศึกษาตลอดชีวิต
เขาถึงประชาชนไทยไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
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ในสภาพสัง คมที่มีการเปลี่ ย นแปลงอยา งรวดเร็วทั้ งด านเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม ความ
เปนอยู การเมืองการปกครอง วิทยาการและเทคโนโลยี ดังเชน ในปจจุบัน การศึกษาหรือการเรียนรู
ยิ่งมีความจําเปนตอประชาชนมากขึ้น การศึกษาที่บุคคลไดรับในชวงวัยเรียน หรือการศึกษาในระบบ
โรงเรียนนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งที่จะนํามาใชได แตประชาชนยังตองไดรับการศึกษาหรือความรูเพิม่ เติม
อีกอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะใชในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดอยางเหมาะสมในทุกชวงของ
ชีวิต อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีลักษณะเปนองครวมแบบบูรณาการทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหการศึกษาและการเรียนรู
เปนประโยชนอยางแทจริง การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูตองดําเนินการโดยยึดหลักความเชื่อที่วา
การศึกษาและการเรียนรูเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคม โดยการบูรณาการการเรียนรู
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพเขาดวยกันอยางผสมกลมกลืน ยึดชุมชนเปนฐานของการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู โดยใชศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเปนหลัก ใหประชาชนและทุกภาคสวน
ของสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งทําให
เกิดพลังชุมชนที่เขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล,
2554) และการพั ฒ นาชุ มชนแหง การเรี ย นรูแ ละสั งคมแห งการเรีย นรูนั้น ตองมี การประเมิ นผล
ความสําเร็จ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน ชุมชนโดยคณะกรรมการ และเครือขายความ
รวมมือรวมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พรอ มทั้งชุมชนจัดประชุ มชาวบาน ผานเวที
ประชาคม เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งาน หรื อ การสื่ อ สารผ า นช อ งทางอื่ น เช น
วิทยุกระจายเสีย ง สื่อวาสารชุมชน เปนตน เพื่อใหประชาชนทุกกลุมไดเกิด ความรูค วามเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น และไดเห็นผลของการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหประชาชนใหความสนใจและมีสวนรวมมากขึ้น
นําปญหาหารือกับประชาชน และนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับ ปรุงการดําเนินงาน ใหพัฒนายิ่ง ขึ้น
ซึ่งชุมชนควรสรุปและจักทําเอกสารของแตละโครงการอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบ คน
เพื่อยอนดูขอ มูล หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่นๆ ถือเปนองคความรูสําคัญของชุมชนสําหรับ
ผูที่สนใจต อไป ดัง นั้น แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิต จึงควรคํานึงถึงผลผลิตจากแนวทางการจั ด
ศึกษาตลอดชีวิตที่กอใหเกิดการพัฒนาระดับบุคคล ระดับสถาบันครอบครัว ระดับองคกร/ชุมชน และ
ระดับประเทศทางการศึกษาที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับปรัชญาทางการศึกษาที่กําหนด
รวมกันดวยนั่นเอง ดังที่ วิจารณ พานิช และประพนธ ผาสุกยืด (2550) และ Chowdhury (2003)
อธิบายการแบบใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก นั่นคือ การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนกิจกรรมสําคัญของ
แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งกําหนดวาภาครัฐจะตอง
เปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสูการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเปนเปาหมายหลักในการ
ทํางาน การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือการบริหารที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management) ที่ตองคํานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ข องงาน เพื่อใหการ
ทํางานของภาครัฐมุงเนนผลลัพธของงานมากกวาเนนปจจัยนําเขากระบวนการทํางานและกฎระเบียบ
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ที่เ คร งครั ด โดยจะมีการวั ด ผลอยา งเปนรู ป ธรรม การบริห ารมุ งผลสั มฤทธิ์ให ความสํา คั ญกั บการ
กํา หนดวิ สั ย ทัศ น พั นธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายที่ ชัด เจน และการกําหนดผลผลิต ผลลั พธ ที่
สอดคลองกัน รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัด เจนในการวัดความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับ ผิดชอบตอประชาชน และเกิด
ความคุมคาในการใชภาษีของประชาชนและงบประมาณแผนดิน ดังนั้น ผลลัพธการดําเนินงานจึงเปน
องคประกอบที่สําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูใน
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังเสนอวา ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู
ไดแก 1) ปจจัยดานพื้นฐานทางการศึกษาของสมาชิกชุมชน 2) ปจจัยดานทุนของชุมชนทุกประเภท
โดยเฉพาะอย างยิ่ง ทุ นทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม (ภู มิ ป ญ ญาของชุ มชน ค านิย ม ประเพณี ฯลฯ)
3) ปจจัยดานหนวยงาน/องคกรทางการศึกษาและการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ 4) ปจจัยดานนโยบาย
ทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนของภาครัฐและชุมชนทองถิ่น และปจจัย เชิงเทคนิคเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมใหสอดคลองตอความตองการ จัดกิจกรรมใหตอเนื่อง สงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในลักษณะตางๆ และมีชองทางในการติดตอสื่อสารในลักษณะเวทีของ
แกนกลาง และเวทีชาวบาน ตามสถานการณและประเด็นรวมสมัย การศึกษางาน เปนตน การจัดศูนย
การเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาสัมพันธและสรางเครือขายการเรียนรูใน
ชุมชนทุกรูปแบบรวมทั้งการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวย ทําใหสังคมมีบรรยากาศการเรีย นรูเปน
สังคมแหงการเรียนรูในชุมชน จัดใหมีแ หลงการเรียนรูที่ห ลากหลายและใหมีการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา สรางคนในชุมชนใหมีความตื่นตัวและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูต ลอดชีวิตใน
ชุมชน การสรางวัฒนธรรมการเรีย นรูใหตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการเรีย นรูตลอด
ชีวิ ต ที่จะนําไปสู การยกระดับ คุ ณภาพชี วิต และความสามารถในการดํ าเนิ นชี วิ ตได อย างรู เ ทา ทั น
เสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในระดับทองถิ่น และชุมชน สรางปจจัย สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได
อยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตา ง ๆ นอกจากนี้ การมีนโยบาย เปาหมาย
ยุทธศาสตร และพระราชบัญญัติเฉพาะในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
เป นสิ่ง ที่ จํา เป นมากทั้ งในระดับ ชาติ ระดั บ ท องถิ่นและชุมชน จึง จําเปน อย างยิ่ งที่ ทุ กฝายตองให
ความสําคัญ (สุมาลี สังขศรี, 2557)
จะเห็นไดวา แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ถือเปนกรอบการทํางาน การพูดคุยหารือกับผูที่มีสวนเกี่ย วของทั้งใน
ระดับ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ การในการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิต และเป นแนวปฏิ บัติ เ พื่ อให
ประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิถีชีวิตของคนในชาติอยาง
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แทจริงอันจะนําพาครอบครัว ชุมชน และสังคมไปสูการเปนชุมชน/สังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญ
 ญา
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูไมใชเ ปนทางเลือกสําหรับชุมชนเทานั้น แตเปน
มาตรการการพัฒนาที่พึงปฏิบัตใิ หเกิดผลเปนรูปธรรมในชุมชน เนื่องจากเปนกระบวนการพัฒนาความ
เจริญกาวหนา ความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในชุมชน สวนหนึ่งมาจากการสรางบรรยากาศการเรีย นรู และการพัฒนาสังคมแหงการเรีย นรูเพื่ อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน (UNESCO, 1997) ดังนั้น การพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม (Cisco, 2010) ในการนํายุทธศาสตรหรือ
แนวทางไปปฏิบัติ ชุมชนสามารถนําไปใชไดทันที หรือเลือกประยุกตแนวทางไปใชตามความเหมาะสม
ควรคํานึงถึงลักษณะชุมชน วัตถุประสงคการพัฒนา และแผนการพัฒนาชุมชน โดยอาจดําเนินการ
รวมคิด หาทางเลือกจากแนวทางที่หลากหลายนี้รวมกันกับทุกฝายในชุมชน
โดยสรุป
ในปจจุบันประเทศตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรูตลอดชีวิต
เพราะการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรูตลอดชิวิต จะชวยใหป ระชาชนไดรับ ความรูขอมูล ขาวสาร
อยางตอเนื่องในทุกชวงอายุ เปรียบเสมือนเปนการสรางภูมิคุมกันหรือการสรางพลังใหกับประชาชน
เพื่อใหเผชิญกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา
ประเทศไทยไดมีนโยบายและเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อจะใหประชาชนทุกคนไดรับโอกาสการ
เรียนรูตลอดชิวิตอยางมีคุณภาพ การที่จะจัดบริการโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรู
ตลอดชีวิต ใหกั บประชาชนอยางทั่วถึ งนั้น รัฐ บาลหรือหนวยงานที่รับ ผิดชอบจะตอ งมีการกํ าหนด
แนวทางที่ชัดเจนและการกําหนดแนวทางดังกลาวควรจะตองพิจารณาปจจัย ที่เกี่ย วของตาง ๆ ไดแ ก
สภาพและขอจํากัดของการจัดการศึก ษาที่ผานมา นโยบายและเปาหมายในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ สภาพและความเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการจัดการศึกษาเปนตน แนวทางการ
จัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งได
จากการวิเ คราะหป จจัย ที่เ กี่ย วของตาง ๆ ดั งกลา วมาแล วนั้ น หากหนวยงานและนักการศึ กษาที่
เกี่ย วข องจะได นํา ไปพิจารณาประยุกตใชใหเ หมาะสมกั บบริบ ทของแต ล ะพื้ นที่ ก็จะชวยใหโอกาส
การศึกษาตลอดชีวิตเขาถึงประชาชนไทยไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น สงผลใหประชาชนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตไดอยางแทจริง เกิด สังคมแหงการเรีย นรูที่กวางขวางและเปนไปในอัต ราที่
รวดเร็ว อันจะสงผลใหประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาโดยรวม
เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเปนการพัฒนาที่ยึด คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
โดยมุ งเน น ให ค นมีคุ ณธรรมนํ าความรู อั นจะเป นสะพานทอดนํ า ไปสู สั งคมแห ง การเรี ย นรู แ ล ะ
ภูมิปญญาตอไป
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอจากการวิจัยแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เปนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลการวิจัยที่ไดไปนําเสนอตอรัฐบาลในการกําหนดเปน
วาระแหงชาติ และกําหนดเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการขับเคลือ่ นการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชนอย างตอเนื่ อง รวมทั้งเสนอปรับ ปรุง แก ไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ ที่ เ กี่ย วของเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยความร ว มมื อ กั บ องค ก รหลั ก ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน) และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
อาทิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม สหกรณ กรมการพัฒ นาชุมชน กรมอนามั ย กรมการศาสนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเอกชน องคกรธุรกิจ สถาบัน การศึกษาและ
องคกรวิชาการ และภาคประชาชนในพื้นที่ควรกําหนดแผนพัฒนาสังคมแหงการเรีย นรูสําหรับชุมชน
ขึ้นตามบริบทและภูมสิ ังคมของตนเอง โดยคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยใจคอของผูคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ปรับ การพัฒนา
ให ส อดประสานกั บ แนวทางการพั ฒนาท องถิ่น โดยการกํ าหนดกรอบกลยุ ท ธ การดํ าเนิ น งานที่
ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศ น ยุทธศาสตร และมาตรการที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดในแตละระยะการดําเนินการ รวมทั้งการดําเนินงานตามผลการวิจัยที่ไดระบุไวชัดเจนตาม
บริบทของตนเอง ไดแก การพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู การพัฒนาองคความรู การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู การพัฒนาการจัดการความรู และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู
ของประชาชน พรอมทั้งการทําประชาคมเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูของชุมชนอยางกวางขวาง
3. ควรนําผลการวิจัยไปประชาสัมพันธเผยแพร และขยายผลใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการขับเคลื่อนการศึกษาตลอด
ชีวิต เชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดรับทราบรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจที่สอดคลองตรงกัน รวมทั้งการการเสริมสราง
ความตระหนั ก ในภารกิ จ หน า ที่ รวมกั น อาทิ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ ผูบ ริ ห ารท อ งถิ่ น
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพื้นที่ และหนวยงานดานการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคมอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมการศาสนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเอกชน องคกรธุรกิจ สถาบัน การศึกษาและ
องคกรวิชาการ และภาคประชาชนศึกษาผลการวิจัย องคความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูในบริบ ทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไดจากการวิจัย
ครั้งนี้ และสามารถใชเปนขอมูลสําคัญในการดําเนินการพัฒนาชุมชน ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อัน
เปนประโยชนแกประชาชนโดยรวมได โดยอาจปฏิบัติตามแนวทางที่ไดนําเสนอและหรือประยุกตองค
ความรูบางอยางจากงานวิจัยไปพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูในชุมชนทองทองถิ่น เพื่อการสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน การสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดของชุมชน และการพัฒนา
สังคมโดยรวมโดยใชการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตเปนหลักการสําคัญ
4. ควรนํ า ผลการวิ จัย ที่ไ ด ไปกํ า หนดเป น แนวทางในการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่
สอดคลองกั บบริ บทสังคมและวั ฒนธรรมของประเทศไทยทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย โครงสราง
อํานาจหนาที่ การบริห ารจัด การ ใหเกิด ประสิท ธิภาพสูงสุดตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนไทยอยางแทจริง
5. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนเรื่องสําคัญตอการพัฒนาคน ที่มีผ ลตอการพัฒนาองคกร ชุมชน และประเทศชาติให
เจริญกาวหนา และมีความมั่งคง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนควรมีสวนรวมในการสงเสริมและ
สนับสนุนในการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไดนี้ไปปฏิบัติจริงภาคสนาม โดยแบงสวนการวางแผน
การดําเนินการ การกํากับติดตามและประเมินผลตามลําดับ โดยการมีสวนรวมของชุมชน และภาคี
เครือขายการเรียนรูทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
โดยใชชุมชนเปนฐานการพัฒนาแบบองครวมที่สําคัญ
2. การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเชิงลึกของการพัฒนาสังคมแหงการเรีย นรูในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการศึกษากรณี ศึกษาที่ดี การสัมภาษณเจาะลึกผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งผู ที่
เกี่ยวของในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และประชาชนในชุมชน เพื่อใหสามารถถอดองคความรู
ประสบการณในการดําเนินการ และเห็นผลลัพธการดําเนินการอยางครบวงจร
3. วิธีการศึกษาอนาคตหรือการมองอนาคตในรูปแบบตาง ๆ ยังมีผูส นใจดําเนินการวิจัย
นอยมากในสั งคมไทย เนื่องจากปจจั ยหลายอยาง อาทิ การมีองคความรูที่ถูกตองเกี่ย วกับเทคนิ ค
กระบวนการศึกษาอนาคต จึงควรมีการวิจัยศึกษาอนาคตภาพประเด็นทางสังคมใหม ๆ เชน การวิจัย
อนาคตภาพทางการศึกษานอกระบบโรงเรีย นและการศึก ษาตามอัธยาศัยสําหรับกลุ มเปาหมายที่
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หลากหลายในระดับตาง ๆ ในสังคม การประยุกตวิธีการมองอนาคตไปใชในการประชุมวางแผนระดับ
นโยบาย หรือการประชุมประชาคมในระดั บชุมชนพื้นที่ เป นประโยชนตอกลุมองคกร และชุมชน
ซึ่งการศึกษาอนาคตหรือการมองอนาคตนี้เองสามารถปรับใชในมิติตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป
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ที่ ศธ. ๐๕๑๒.๖(๒๗๕๐)/พิเศษ

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย
เครื่องมือประกอบการทําวิจัย เรื่อง การนําเสนอแนวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับ เคลื่อน
ชุมชนการเรียนรูในบริบ ทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย จํานวน ๑ ชุด
ดวย สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการจัด ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรู
ในบริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย” โดยได รั บ การสนั บ สนุ นจากคณะครุ ศ าสตร โดยมี ผู ชว ย
ศาสตราจารย ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล เปนหัวหนาโครงการวิจัย ในการนี้คณะผูวิจัยมีความจําเปนตองเก็บ ขอมูล
ความคิดเห็น เพื่อเปนประโยชนตอการนําขอมูลไปพัฒนาการจัด ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับ เคลื่อนชุมชนการเรียนรูใน
บริบ ทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยจึงขอความอนุเคราะหจากหนวยงานของทานเปนผูดําเนินการเก็บ ขอมูล
ในการวิจัย
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล)
ผูวิจัย

ผูประสานงาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล โทร. ๐๘๙-๗๘๗-๐๙๘๖
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ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือ 1 แบบวิเคราะหเอกสาร
เครื่องมือ 2 ประเด็นการสัมภาษณในการลงพื้นที่
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เครื่องมือ 1 แบบวิเคราะหเอกสาร
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..............
ชื่อเอกสาร..................................................ผูจัดทํา....................................................ป พ.ศ. ...............
ชนิดของเอกสาร............................................แหลงที่มาของขอมูล.........................................................
ประเด็นทีว่ ิเคราะหตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร

สาระสําคัญ

หมายเหตุ
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เครื่องมือ 2 ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็นคําถาม
1. ทานคิดวาปรัชญา แนวคิด และหลักการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ ขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรูที่
เหมาะสมมีอะไรบาง โปรดอธิบาย
2. ทานคิดวาการจัดการเรียนรูมีสวนเกี่ยวของอยางไรตอการสรางเครือขายการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
3. แนวทางการจัดการความรูในการสรางเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการ
เรียนรูมีอะไรบาง
4. จงอธิบายแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
5. ในความคิ ดเห็ นของท าน กระบวนการพั ฒ นาชุ มชนการเรี ย นรู ค วรมีลัก ษณะเป น
อยางไร โปรดอธิบาย
6. ท า นคิ ด ว า เครื อ ข า ยการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนการเรี ย นรู ควร
ประกอบดวยหนวยงาน องคกร หรือภาคประชาสังคมใดบาง
7. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรูมีอะไรบาง
และทา นคิ ดว าจะมีแ นวทางในการแกไขป ญหาและอุป สรรคในการขั บเคลื่ อ นและ
พัฒนาชุมชนการเรียนรูอยางไร
8. ทานคิดวา ปจจัยสงเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนการเรียนรู ควรมีอะไรบาง
9. ความคิดเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนการเรียนรู
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เครื่องมือ 3 ประเด็นการสัมภาษณ
สําหรับผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ
Interview Questions
Research Study on “Learning Community Mobilization through Lifelong
Education”
Questions
1. What are the essential philosophy, concept, and principles of lifelong
education for learning community mobilization?
And please provide your reason to support your opinion.
2. How do you see knowledge management in developing lifelong education
network for learning community mobilization?
3. What are the proper knowledge management strategies for lifelong education
network development in the learning communities?
4. What are the implementation guidelines for lifelong education management
in the learning community?
5. From your perspectives, please describe the learning community
development strategies?
6. What are the learning network groups in the lifelong education management
in the learning community?
7. What are the main obstacles/problems in developing a learning community?
And how to resolve those situations effectively?
8. In order to mobilize the effective learning community, what are the key
success factors?
9. Any other comments or recommendations on learning community
mobilization through lifelong education? (if any)
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รายชื่อผูท รงคุณวุฒกิ ารสัมภาษณเจาะลึก
 ผูทรงคุณวุฒิชาวไทย
1. ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ
2. ดร.วิรุฬห นิลโมจน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมแผนงาน
ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.
3. ดร. ปาน กิมป
อดีตศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ
4. นายองอาจ วีรภัทรสกุล
ศึกษานิเทศน สนง.กศน.จังหวัดขอนแกน และนายก
สโมสรโรตารีขอนแกน
5. ศาสตราจารย ดร. สุมาลี สังขศรี ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา และอาจารย
ประจําแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. รศ.ดร. นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
อาจารยประจําแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาสังคม)
8. อาจารย ดร. ภัทรพล มหาขันธ นักวิชาการ/อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนามนุษยและสังคม
9. ดร. ชลทิตย เอีย่ มสําอาง
อดีตผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง
10. รศ. ดร. สนอง โลหิตวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. คุณธํารง อมโร
ผูจัดการโครงการสนับสนุนวัดเพือ่ พัฒนาเด็กและ
เยาวชนและชุมชน สสส.
 ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ
1. Mr. Thomas Kuan
2. Prof. John A. Henschke, Ph.D.
3. Prof. Katherine Fayaton-May, Ph.D.
4. Prof. Ryan Guffey, Ph.D.
 รายชื่อผูน ําชุมชุน 2 ชุมชน
1. ครูยวง เขียวนิล
2. สมศักดิ์ เหล็กไหล
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รายชื่อผูท รงคุณวุฒกิ ารสนทนากลุม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ๘๒๓/๒ คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ
ดร.วิรุฬ นิลโมจน
รศ. ดร.สารีพันธุ ศุภวรรณ
ดร. สมบูรณ วราหบัณฑูรวิทย
ดร. ศรีสวาง เลืย้ ววารินทร
ครูสุรินทร กิจนิจชี
ครูชํานาญการ นางภัทรภร ธรรมวัฒนะ สํานักงาน กศน. เขตพญาไท
ครูสุนชิ บัวทอง ผูอํานวยการฝายภาคีเครือขาย สํานักงานกศน. เขตพญาไท
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รายการเอกสารและงานวิจัยสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะห
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่ การขับเคลือ่ นชุมชนการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
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ภาพการลงพื้นที่และสัมภาษณปราชญชาวบานและครูภูมปิ ญญา
ครูยวง เขียวนิล
ณ ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
(สัมภาษณเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2557)
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ภาพการลงพื้นที่และสัมภาษณผูนําชุมชน
ผูนํา คุณ สมศักดิ์ เหล็กไหล
ณ ศูนยการเรียนรูช ุมชน สุขขี1 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
(สัมภาษณเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2557)
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ภาพบรรยากาศการสนทนากลุม (Focus Group)
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00- 12.00 น.
ณ หองประชุม 823 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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