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บทคัดย่ อ
การเปลีย่ นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทาให้ สงั คมไทยโดยเฉพาะคนไทยต้ องมีศกั ยภาพในระดับสากล
คือต้ องเก่ง ดี และมีทนุ ทางสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ า ทังนี
้ ้ยุทธศาสตร์ สาคัญในการพัฒนาคน คือ
การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ของคนไทย ซึ่งชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพต้ องควบคู่ไป
กับ การจัด การศึก ษาตลอดชี วิ ต ที่มี คุณ ภาพ ดัง นัน้ จุด ประสงค์ ข องการท าวิ จัย ฉบับ นี ก้ ็ เพื่ อ (1) วิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ (2) เพื่อนาเสนอ
องค์ความรู้ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ การวิจยั ในครัง้ นี ้
ใช้ รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา
แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยศึกษาจากเอกสาร การศึก ษาจาก
พื ้นที่ต้นแบบ และการสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ เครื่ องมือในการวิจยั ได้ แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสังเกตการณ์
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง ระยะที่ 2 การนาเสนอองค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการจัดประชุมสนทนากลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนาข้ อเสนอแนะ
มาปรับปรุงข้ อมูลให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป
ผลการวิจยั พบว่า
ปรั ชญาของการศึกษาตลอดชี วิตเพื่อเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มี 4 ข้ อ ประกอบด้ วย 1. ความเชื่ อใน
ศักยภาพของบุคคลและชุมชน 2. การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของบุคคลและชุมชน 3. บุคคลและ
ชุมชนจะเรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อเห็นคุณค่าและได้ รับประโยชน์ตรงตามความต้ องการของตนเอง 4. การเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อ
การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนและเพื่อพัฒนาชุมชน
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มี 4 แนวคิด ประกอบด้ วย 1. บุคคลและ
ชุมชนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ทกุ คน ตามความต้ องการและความสนใจของตนเอง 2. บุคคลจะสามารถเรี ยนรู้
ได้ ด้ว ยตนเองโดยใช้ วิธี และรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของตนเอง รวมถึง ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ตามความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง 3. การเรี ยนรู้ อยู่ได้ ในทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จากัดขอบเขตและพรมแดน 4.
การเรี ยนรู้ควรต้ องตอบสนองความต้ องการปั ญหาความสนใจของบุคคลหากไม่ขดั แย้ งกับวัฒนธรรมของชุมชนและ
สังคม
หลั กการของการศึก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ย นรู้ มี 12 หลัก การ ประกอบด้ วย 1.
หลักการเรี ยนรู้ ที่มีการศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ 2. หลักการเรี ยนรู้ อย่างมีสว่ นร่ วม 3. หลักการเรี ยนรู้ ที่เรี ยบง่าย
สอดคล้ องกับธรรมชาติในชุมชน 4. หลักการต้ องได้ ประโยชน์ตอบแทน 5. หลักการเห็นประโยชน์ของชุมชนเป็ น
สาคัญ 6. หลักการมองปั ญหาในภาพรวมก่อนเสมอ 7. หลักการของการคิดอย่างองค์รวม 8. หลักการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง 9. หลักการทาตามลาดับขัน้ 10. หลักการของการมีผ้ นู า 11. หลักการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจร่ วมกัน
12. หลักระเบิดจากข้ างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
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Abstract
The global changes in the 21st century affect Thailand’s society, especially Thai people.
Therefore, Thai people have to enhance themselves in the aspect of intellectual and integrity in order to
be social capital for the development of Thailand. In this regard, the important strategy to develop
human-beings is to build the learning community which suits to Thai people’s learning style.
Furthermore, the effective learning community has to go with the highly qualified lifelong education
management. The objectives of this research are to analyze and synthesize the philosophy, the concept,
and the principle of lifelong education for learning community and also to present the knowledge of the
philosophy, the concept, and the principle of lifelong education for learning community.
This study is qualitative research which is divided into two phases of study. The first one is the
analysis and the synthesis of the philosophy, the concept, and the principle of lifelong education for
learning community by reviewing the literature, studying the community model, and interviewing the
experts. Document analysis, observation form, and structured interview were employed as research
tools in this phase. The other one is the presentation of the knowledge of the philosophy, the concept,
and the principle of lifelong education for learning community. The researchers organized the expert
group meeting in order to get useful feedback to improve the knowledge of the philosophy, the concept,
and the principle of lifelong education for learning community.
The findings are
The philosophy of lifelong education for learning community consists of four aspects:
1. The belief in potential of people and community
2. Learning is the change of the better people and community.
3. People and community can learn well when they get what they need.
4. Learning community can solve the difficulties which occur in the community.
The concept of lifelong education for learning community consists of four ideas:
1. People and community are able to learn based on their need and interest.
2. People can learn by themselves by using their own means and style including spending
learning time based on each person’s capability.
3. Learning can happen in anywhere and anytime and there are no boundaries of learning.
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4. Learning should respond to people’s need and interest and it should not be against the
culture of community and society.
The principle of lifelong education for learning community is composed of twelve principles:
1. Systematic information study for learning
2. Collaborative learning
3. Simple learning according to the nature of the community
4. Benefit-based
5. Community benefit-based
6. Holistic problem-based view
7. Holistic thinking
8. Taking action
9. Step-by-step action
10. Leadership
11. Communication for understanding
12. Inside community strength by King Bhumibol Adulyadej
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาในการวิจัย
ในศตวรรษที่ 21 นี ้ สัง คมไทยมี การเปลี่ ยนแปลงหลายด้ านตามบริ บทของโลก เช่น การ
รวมกลุม่ กันของประเทศในเขตภูมิภาคเดียวกัน การขยายตัวทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเพิ่ม
ขี ดความสามารถของแรงงานและบริ การ เป็ นต้ น คนถื อว่า เป็ นทรั พ ยากรส าคัญที่ สุดในการเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่ง ขันในโลกสมัยใหม่นี ้ ดัง นัน้ สิ่ง แรกที่ต้องรี บเร่ ง ให้ เกิดขึน้ ในประเทศไทยคือ การ
พัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพในระดับสากล โดยต้ องเป็ นคนดี เป็ นคนเก่งและมีฐานะเป็ นทุนทางสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าและเทียบเท่าอารยประเทศได้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศ
จึงได้ กาหนดให้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน เป็ นยุทธศาสตร์
หนึง่ ของการพัฒนาประเทศไทย ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555 – 2559 แนวทางหนึ่งที่สาคัญของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวคือ การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งใน
การสร้ างชุมชนทัว่ ไปให้ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ชุมชนต้ องใช้ การเรี ยนรู้ เป็ น
แกนกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนและต้ องสร้ างสภาพแวดล้ อมของชุมชนให้ เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ของคนในชุมชนด้ วย (เกษม วัฒนชัย, 2549)
นักการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ ใช้ คาอธิบายชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ แตกต่างกันไป ได้ แก่
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ เมืองแห่งการเรี ยนรู้ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้และนครแห่งการเรี ยนรู้ แม้ มีการใช้ คาที่
หลากหลายแต่แนวคิดของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้ องกันกล่าวคือ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
เป็ นรู ปแบบของการจัดการศึกษาชุมชนโดยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคม เพื่อเริ่ มต้ นศึกษาสิ่ง
ใหม่ๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยนาความก้ าวหน้ าทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศมา
ใช้ เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล สังคมและภูมิภาคอย่างไร้ พรมแดน
เพื่อให้ คนในสังคมมีนิสยั รักการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและสามารถใช้ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่การงานให้ เ กิดประสิทธิ ภาพสูง สุดได้ (Jarvis, 2007) ดังนัน้ ในชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จึง
จาเป็ นต้ องมีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเกิดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนได้

2
การศึก ษาตลอดชี วิตเป็ นการศึก ษาที่ เ กิ ดขึน้ เมื่ อชี วิต เริ่ ม ต้ น และสิ น้ สุด เมื่ อชี วิตสิ น้ สุดลง
การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นในทุกช่วงของชีวิต
ตังแต่
้ การศึกษาใน วัยเด็กไปจนถึงการศึกษาในโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา เมื่อจบจากโรงเรี ยน
ไปสู่ก ารเป็ นผู้ใ หญ่ ก็ ต้ อ งมี ก ารศึก ษาต่อ ไปอี ก แต่อ าจอยู่ใ นรู ป ของการศึก ษาตามอัธ ยาศัย หรื อ
การศึกษานอกระบบ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้ บคุ คลดารงชีวิตประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม
และมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเผชิญกับชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ตลอดเวลา
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) เห็นได้ ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ งสาหรับ
ชี วิ ต มนุษ ย์ ทุก คน ดัง นัน้ ในการขับ เคลื่ อ นชุม ชนแห่ง การเรี ย นรู้ จึง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ต้อ งมี การจัด
การศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพด้ วย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงความเป็ นไปได้ ในการนาแนวคิดการศึกษา
ตลอดชีวิตมาใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ จริง ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้ เป็ นชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน องค์กรและผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนต้ องรู้และทาความเข้ าใจใน
ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อนามากาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่ทาให้
การศึกษาตลอดชีวิตมีความเป็ นไปได้ จริ งและสามารถขับเคลื่อนให้ เกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ขึ ้นจริ ง
และดารงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย ทัง้ นีไ้ ด้ ปรากฏมีหน่วยงานที่นาเสนอหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตไว้ แล้ ว เช่น สานักบริ หารการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่งกล่าวถึงหลักการของการศึกษาตลอด
ชี วิต ไว้ ว่า การศึกษาตลอดชี วิต ต้ องยึด หลักการบูรณาการและความเชื่ อมโยงอย่างต่อ เนื่ องของ
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริ มให้
ประชาชนสามารถศึกษา หาความรู้ ได้ ตลอดชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย และต้ องยึดหลักความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศึกษา ใช้ การเรี ยนรู้แบบผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เน้ นการศึกษาที่บรู ณาการการเรี ยนรู้เข้ า
กับวิถีชีวิตของผู้เรี ยนและสภาพชุมชน สามารถนาความรู้ ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็ นอยูข่ องตน ส่งเสริมการเรี ยนรู้เพื่อการคิดเป็ นและแก้ ปัญหาเป็ น โดยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ ปัญหาบนพื ้นฐานของข้ อมูลและเหตุผล นอกจากนี ้ต้ องยึดหลักการกระจายอานาจ โดยให้ ผ้ เู รี ยน
ชุมชน และองค์กรท้ องถิ่นมีส่วนร่ วม เน้ นการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ กับชุมชนท้ องถิ่น และ
สุดท้ ายคือต้ องยึดหลักการความยืดหยุ่นและความหลากหลาย เพื่อมุ่งให้ การศึกษามีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อความต้ องการด้ านการเรี ยนรู้ของประชาชนอย่างกว้ างขวาง (ประไพ ศิวะลีราวิลาศ,
2549)
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เห็นได้ วา่ แม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษามีการกล่าวถึงหลักการศึกษาตลอดชีวิตไว้ แล้ ว
แต่การนาเสนอดังกล่าวยังกระจัดกระจาย ขาดการบูรณาการปรัชญาและแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิ ต
ร่ ว มด้ ว ย นอกจากนี ย้ ัง ขาดความชัดเจน เป็ นการนาเสนอแบบภาพกว้ า งและไม่ไ ด้ ร ะบุลักษณะ
เฉพาะที่สอดคล้ องเหมาะสมกับบริ บทของทางสังคมและวัฒนธรรมไทย จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น
เพื่อให้ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตมีความชัดเจน ลุ่มลึกยิ่งขึ ้นและสามารถ
นามาใช้ เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ได้ จริ งบนพื ้นฐานของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ไทย จึง มี ความจ าเป็ นในการสัง เคราะห์ ป รั ช ญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชี วิต ที่
เหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อนามาใช้ ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ ซึ่งจะทาให้ คนในประเทศเกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็ นคนดี คนเก่งและมี
คุณภาพสามารถเป็ นทุนทางสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศได้ ในที่สดุ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
2) เพื่อนาเสนอองค์ความรู้ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และนาเสนอองค์ความรู้ปรัชญา แนวคิดและหลักการของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุ คคลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
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2. เนื ้อหาที่ต้องการสังเคราะห์จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
2.1 ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
2.2 แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
2.3 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
3. บริบทของการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ในประเทศไทย
นิยามศัพท์
การสังเคราะห์ หมายถึง การรวบรวมความรู้ เกี่ ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตและนามา
วิเคราะห์แยกตามประเด็นปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต และจึงนาความรู้ ที่
ได้ มาสังเคราะห์สรุปเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
ปรั ชญาของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่ใช้ ใน
การจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง กรอบคิดหรื อหลักปฏิบตั ิของบุคคลและชุมชน
เพื่อการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน
ชุมชนการเรี ยนรู้ หมายถึง การรวมกลุ่มของคณะบุคคลด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วม การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชนและภาคีเครื อข่ายเรี ยนรู้
ให้ เกิดแรงจูงใจและมีความพร้ อมในการมีส่วนร่ วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อให้ ประชาชนได้ มี
ความรู้ ทักษะใช้ ความรู้ ภูมิปัญญา คุณธรรม และจริ ยธรรมเป็ นฐานในการพัฒนา ทังด้
้ านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้ อม ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ ยืน
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ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากการวิจัย
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการด้ านครุศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์
การวิจัยครัง้ นีจ้ ะทาให้ ทราบปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่ง
หน่ ว ยงาน องค์ ก ร สถานศึ ก ษา ตลอดจนผู้ ที่ ท างานเกี่ ย วข้ องกั บ วิ ช าการด้ า นครุ ศ าสตร์ ห รื อ
ศึกษาศาสตร์ สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา
ตลอดชีวิตของประเทศได้
2. ประโยชน์ในเชิงการนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั ครัง้ นี ้จะทาให้ ทราบปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหน่วยงาน
องค์กร สถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่ผ้ เู รี ยนทุกกลุ่ม ทุก
วัย สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนการสอน กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้
3. ประโยชน์ต่อครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในการวิจยั ที่ เป็ นวิทยานิพนธ์
ได้ เรี ยนรู้แนวทางการดาเนินการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรัชญาปรัชญา แนวคิดและหลักการ
ของการศึกษาตลอดชีวิต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งการนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับประเด็นข้ างต้ น
ประกอบไปด้ วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้ ตอนที่ 1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ตอนที่ 2
ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต ตอนที่ 3 แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ตอนที่ 4 การ
เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ตอนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
นักการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การเรี ยนรู้ ตอ่ เนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต ได้
นาเสนอความหมายของคาว่าการศึกษาตลอดชี วิตในหลายวาระด้ วยกัน ทัง้ นี ผ้ ้ ูเขี ยนขอนาเสนอ
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตซึง่ มีลกั ษณะต่าง ๆ ดังนี ้
Dave and Cropley (1976) ให้ ความหมายไว้ วา่ กระบวนการของความสาเร็ จของบุคคล
ทังในส่
้ วนของกระบวนการทางสังคม กระบวนการการพัฒนาตนเอง ผ่านช่วงชีวิตของบุคคลที่มีความ
มุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่นด้ วย การศึกษาดังกล่าวนันประกอบ
้
ไปด้ วยการศึกษาที่เป็ นทางการ (ในระบบโรงเรี ยน) การศึกษาไม่เป็ นทางการ (นอกระบบโรงเรี ยน)
และการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งทังสามส่
้
วนของประเภทการศึกษาข้ างต้ นนันมี
้ เป้าประสงค์ในการเติม
เต็มต่อการพัฒนาตนเองในแต่ละขันของชี
้
วิตบุคคล
Brodbelt (1983) ให้ ความหมายไว้ วา่ เป็ นการช่วยในการเติมเต็มมาตรฐานการเรี ยนรู้ซึ่ง
การเรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นกระบวนการทางสังคม (Socialization) ทังนี
้ ้เนื่องจากบุคคลไม่สามารถอยู่ได้
อย่า งโดดเดี ย วในสัง คมได้ การเรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ในสัง คมจึง เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง อี ก ทัง้
ประสบการณ์และการเรี ยนรู้จึงเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ บคุ คลมีอิสรเสรี ภาพของสังคมที่เสมอภาค
หรื อสังคมประชาธิปไตย
Bagnall (1990) ให้ ความหมายไว้ วา่ เป็ นการศึกษาที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งต่าง ๆ ตลอด
ช่วงชีวิตของบุคคล ได้ แก่ 1) เป็ นการเตรี ยมตัวของบุคคลสาหรับการจัดการชีวิตของตนเองในวัยที่เป็ น
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ผู้ใหญ่แล้ ว 2) เป็ นการกระจายหรื อนาการศึกษาที่มีอยู่เป็ นทุนเดิมมาผ่านช่วงวัย ช่วงชีวิตของบุคคล
3) เป็ นหน้ าที่ทางการศึกษาหรื อเป็ นทางเลือกหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของบุคคล และ 4) เป็ นการ
ระบุให้ เห็นถึงการศึกษาที่มีตอ่ ทังหมดของชี
้
วิต
Karalis and Vergidis (2004) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นโปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึ ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของทุกกลุม่ ในส่วนการนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ นัน้ ๆ จะเห็นผล
เป็ นอย่างมากกับผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 25 ปี เป็ นต้ นไป หรื อการศึกษาอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาด้ วย ทังนี
้ ้การศึกษาตลอดชีวิตนันยั
้ งเป็ นเสมือนทางเลือกหนึง่ ในการจัดให้ มีหรื อจัดหาการ
ฝึ กอบรม เพื่อเติมเต็ม ทาให้ เกิดความรู้ที่ได้ รับมีความทันสมัยทังในส่
้ วนของความรู้และทักษะด้ วย จึง
กล่าวได้ วา่ การศึกษาตลอดชีวิตนันเป็
้ นส่วนเติมเต็มการศึกษาอย่างแท้ จริง
Peter Jarvis and Wilson (2005) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นแนวคิดของการศึกษาที่ใช้
กระบวนการตลอดชีวิต โดยกระบวนการข้ างต้ นนันเกิ
้ ดขึ ้นจาก 2 ส่วน คือ 1) เกิดขึ ้นจากกระบวนการ
การศึกษาเริ่ มต้ น (initial education) ซึ่งเป็ นการศึกษาอย่างเป็ นทางการในช่วงแรกและมีความ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) เริ่มต้ นจากมุมมองของการศึกษาผู้ใหญ่ที่จะช่วยให้ เข้ าถึงการศึกษาให้ มาก
ขึ ้น อย่างไรก็ตามนอกจาก 2 ส่วนข้ างต้ นแล้ วยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นผ่านช่วงชีวิตต่าง ๆ
ของบุคคล ซึ่งการเกิดขึ ้นจะเกิดขึน้ ได้ ในทุกรู ปแบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยน การศึกษา การ
ฝึ กอบรม ตามอัธยาศัย ที่บ้าน ที่ทางาน รวมถึงในชุมชนด้ วย
Hinchliffe (2006) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตลอดชีวิตจะสามารถดาเนินต่อไปได้
หรื อสามารขับเคลื่อนต่อไปได้ นนสิ
ั ้ ่งสาคัญนันคื
้ อ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) ใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ กล่าวคือ การที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ นนจะต้
ั ้ อ งมีความรู้และทักษะเป็ นพื ้นฐาน
โดยที่มีความรู้เป็ นพื ้นฐานและมีทกั ษะต่าง ๆ ที่จะนามาต่อยอดความรู้ เดิมที่มี ซึ่งสิ่งสาคัญคือความ
เป็ นตัวตน (Self) ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็ นผู้เรี ยนรู้ที่จะนาเอาทักษะ ความรู้ มาใช้ ให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง
โดยจะต้ องตระหนักและเข้ าใจถึ งสถานการณ์ความเป็ นไปอย่างรอบด้ าน ทังนี
้ ้จะต้ องให้ ความสาคัญ
กับสังคมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิตควบคู่ไปพร้ อมกับปั จจัยข้ างต้ นและการที่จะเรี ยนรู้ ไปกับ
การศึกษาตลอดชีวิตได้ นนจะต้
ั ้ องเป็ นการเรี ยนรู้เชิงวิพากษ์ด้วย
Barr and Griffiths (2007) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตลอดชีวิตนอกจากจะเน้ น
เรื่ องความเป็ นประชาธิ ปไตยแล้ วยังต้ องให้ ความสาคัญเรื่ องจริ ยธรรม การเมือง และประสบการณ์
ซึ่งทาให้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเรี ยนรู้ เชิงสังคมไปได้ ดังนัน้ การศึกษาตลอดชีวิตจึงเน้ นบุคคลผู้ที่
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นาไปใช้ นนนอกจากน
ั้
าความรู้ ทฤษฎี และการปฏิบตั ิไปใช้ จะต้ องนาเอาการศึกษาเชิงวิพากษ์ วิธีไปใช้
ด้ วย ซึ่งเป็ นการเน้ นไปที่ความรู้ และปั ญญา (Wisdom) ของบุคคลที่เรี ยนรู้ ผ่านสังคม การเมืองผ่าน
สภาพความเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตามในโลกและสังคมที่จะเกิดขึ ้นความรู้จะเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ บคุ คล
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ จะไม่มีทางเลือกมากนักแต่ก็จะเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันให้ ได้ การศึกษา
ตลอดชี วิ ต นัน้ ถูก พัฒ นาขึ น้ มาจากแนวคิ ด นอกเหนื อ ไปจากการศึก ษาอย่ า งเป็ นทางการที่ ยัง
ไม่สามารถตอบโจทย์มากนักซึ่งหากวงในคือการศึกษาอย่างเป็ นทางการ (การศึกษานอกระบบ) แล้ ว
วงนอกที่ถดั ออกไปก็คือ การศึกษาตลอดชีวิต
Lee (2007) ให้ ความหมายไว้ วา่ เป็ นการศึกษาที่เน้ นให้ เห็นถึงความต้ องการของบุคคลที่
ต้ องการจะเรี ยนรู้ ที่มี ความรั บผิดชอบมากเพี ยงพอที่ จะดูแลการเรี ยนรู้ ของตนเองให้ ตรงกับความ
ต้ องการที่เกิดขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วยังเป็ นการส่งเสริ มให้ ชุมชนหรื อองค์กรเอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การทาให้ การศึกษาตลอดชีวิตเกิดขึน้ ได้ จริ ง เมื่อพิ จารณาในระดับปรัชญาแล้ วแนวคิดข้ างต้ นเป็ น
คุณค่าของปรัชญา neo-liberalism และหรื อ neo-progressivism ที่จะส่งเสริ มให้ บคุ คลมีอิสรเสรี ภาพ
ในการทาให้ ตนเองได้ เข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้
Badescu (2012) ให้ ความหมายไว้ วา่ เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ อย่างค่อย
เป็ นค่อยไป ซึง่ เป้าประสงค์นนเป็
ั ้ นกระบวนการเฉพาะบุคคล อีกทังการพั
้
ฒนาสังคมของบุคคลที่เรี ยนรู้
นันขึ
้ ้นอยู่กบั สภาพบริ บทในการพัฒนาในเรื่ องต่าง ๆ ด้ วย ทังนี
้ ้ในการพัฒนาในประเด็นที่หลากหลาย
นันเพื
้ ่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ
Hager (2012) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นแนวคิดที่บุคคลต้ องการที่จะเรี ยนรู้ ในสิ่งที่มี
ความสาคัญกับตนเองในตลอดช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ แรกเกิด
จนกระทั่งเข้ าสู่วัยผู้ใหญ่ รวมไปถึงตลอดชีวิตของบุคคล หากกล่าวอีกนัยหนึ่งคื อเป็ นการสร้ างการ
เรี ยนรู้ให้ เกิดความเท่าเทียมกับการศึกษาอย่างเป็ นทางการ ซึ่งในศตวรรษที่ 20 นัน้ การศึกษาอย่าง
เป็ นทางการหรื อที่เรี ยกว่าการศึกษาในระบบนัน้ เป็ นรู ปแบบการศึกษาที่เป็ นหลัก ดังนันการน
้
าการ
เรี ยนรู้มาสร้ างความเท่าเทียมให้ เกิดความสมดุลและเพื่อไม่ให้ เน้ นหนักกับการศึกษาในระบบมากนัก
Johnson (2012) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษาเป็ นเกณฑ์ที่สาคัญอย่างยิ่ง ในการ
ดารงชีวิตอยู่ในปั จจุบนั การศึกษาดังกล่าวนันไม่
้ ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นที่ในโรงเรี ยนและไม่ได้ สิ ้นสุดที่โรงเรี ยน
เช่นเดียวกัน บทเรี ยนสาคัญ ๆ ในชีวิตส่วนมากเกิดขึ ้นที่บ้าน บางครัง้ อาจเกิดขึ ้นตังแต่
้ ในครรภ์มารดา
ซึ่งการสื่อสาร ความรัก และการส่งผ่านไปยังในครรภ์ก็ถือเป็ นการเรี ยนรู้ อย่างหนึ่ง จากนัน้ เมื่อเข้ า
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เรี ยนในโรงเรี ยนที่เรี ยกว่าการศึกษาอย่างเป็ นทางการจึงเป็ นการรับไม้ ตอ่ จากการเรี ยนรู้จากที่บ้าน แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาอย่างเป็ นทางการข้ างต้ นก็ไม่เพียงพอที่จะทาไปใช้ ในชีวิตจริง ทังนี
้ ้เนื่องจากใน
สังคมโลกาภิวตั น์ทกั ษะการเอาตัวรอดมีความจาเป็ นมาก แต่อย่างไรก็ตามทักษะทางสังคม จริ ยธรรม
และสมรรถนะทางสังคมก็มีความจาเป็ นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนันเหตุ
้ ผลเชิงวิพากษ์ และการคิด
วิเคราะห์ ซึง่ ความรู้ ทักษะ ต่าง ๆ ข้ างต้ นจึงมีความสาคัญในการอยูร่ อดนอกเหนือไปจากความความรู้
ที่ได้ รับจากโรงเรี ยน
จากความหมายข้ างต้ นสามารถสรุปแยกตามประเด็นต่าง ๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
เมื่อเมื่อพิจารณาความหมายของนักวิชาการที่นาเสนอตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1976 - 2012 นัน้
สามารถจาแนกประเด็นความหมายได้ ใน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปี ค.ศ. 1976 - 2005 ในช่ว งดัง กล่า ว นัก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมาย โดย
ประกอบไปด้ วย 13 ประเด็น ซึ่ง ประกอบด้ วย 1) การเติม เต็ม 2) ตอบสนองต่อความต้ อ งการ/มี
ความสาคัญกับตนเอง 3) สังคมโลกาภิวตั น์/สถานการณ์ ความเป็ นไป 4) การเรี ยนรู้ /การเข้ าสู่การ
เรี ยนรู้ 5) ประสบการณ์ 6) ความรู้/ทฤษฎี 7) ทักษะ/การปฏิบตั ิ/สมรรถนะของตนเอง 8) แต่ละขันของ
้
ชีวิตบุคคล/ช่วงชีวิต/ทังหมดของชี
้
วิต/ต่อเนื่องตลอดชีวิต 9) การจัดการชีวิตของตนเอง 10) การศึกษา
3 รู ปแบบ/เกิ ดขึน้ ได้ ในทุกรู ปแบบการศึกษา 11) กระบวนการทางสัง คม/สังคมและจริ ยธรรม 12)
ประชาธิปไตย/ความเท่าเทียม/อิสรเสรี ภาพ และ 13) การเรี ยนรู้เชิงวิพากษ์/การคิดวิเคราะห์
ดัง นัน้ ในระยะ ที่ 1 ความหมายของการศึก ษาตลอดชี วิ ต จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่า เป็ น
การศึกษาเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้ ชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคล เนื่องจาก
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วหรื อที่เรี ยกว่ายุคโลกาภิวตั น์ สิ่งสาคัญของบุคคลที่จะอยู่
ในสังคมได้ จะต้ องประกอบไปด้ วย ความรู้ ทักษะ ทักษะ และการเรี ยนรู้ ซึ่งทุกส่วนจะต้ องเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาและการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นบุคคลจะต้ องรับผิดชอบหรื อบริ หารจัดการด้ วย
ตนเอง อีกทังการเรี
้
ยนรู้อาจะเกิดขึ ้นได้ ใน 3 รูปแบบ ได้ แก่ การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย ซึ่งความรู้ ที่เกิดขึน้ จะต้ องควบคู่ไปกับกระบวนการทาง
สังคมที่บคุ คลจะต้ องมีจริยธรรม รวมทังการมี
้
อิสรเสรี ภาพในการเรี ยนรู้ และสิ่งสาคัญประการสุดท้ าย
คือ การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจะต้ องมีการคิดวิเคราะห์และเป็ นการเรี ยนรู้เชิงวิพากษ์
ระยะที่ 2 ปี ค.ศ. 2006 - 2012 ในช่ว งดัง กล่า ว นัก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมาย โดย
ประกอบไปด้ วย 9 ประเด็นต่าง ประกอบด้ วย 1) การศึกษา 3 รู ปแบบ/เกิดขึ ้นได้ ในทุกรู ปแบบ
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การศึกษา 2) เป็ นการศึกษาเรี ยนรู้แบบค่อยเป็ นค่อยไปแต่ละขันของชี
้
วิตบุคคล/ช่วงชีวิต/ทังหมดของ
้
ชีวิต/ต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) สังคมโลกาภิวตั น์/สถานการณ์ความเป็ นไป 4) ความรู้/ทฤษฎี 5) ได้ โอกาส
ศึกษาเต็มตามศักยภาพของตนเอง 6) การเรี ยนรู้/การเข้ าสู่การเรี ยนรู้ 7) กระบวนการทางสังคม/สังคม
และจริ ยธรรม 8) ประชาธิ ปไตย/ความเท่าเทียม/อิสรเสรี ภาพ 9) การเรี ยนรู้ เชิงวิพากษ์ /การคิด
วิเคราะห์ (10) สมดุลในการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามจากการสรุป พบว่า มี 4 ประเด็น
ที่ไม่ได้ กล่าวถึงในระยะดังกล่าว คือ 1) การเติมเต็ม 2) ตอบสนองต่อความต้ องการ/มีความสาคัญกับ
ตนเอง 3) ประสบการณ์ และ 4) การจัดการชีวิตของตนเอง
ดังนันจึ
้ งทาให้ ความหมายในระยะที่ 2 สามารถสรุปได้ วา่ การศึกษาตลอดชีวิตนันเกิ
้ ดขึ ้น
ได้ ในทุกรู ปแบบการศึกษา ได้ แก่ การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการ
เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย โดยการเรี ยนรู้ นนจะต้
ั้
องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสอดคล้ องกับชีวิต
ของบุคคล อย่างไรก็ตามในสังคมยุคโลกาภิวตั น์นนั ้ บุคคลจะต้ องมี ความรู้ ทักษะ และการสามารถ
นาตนเองไปสูก่ ารเรี ยนรู้นนั ้ ๆ อย่างมีอิสรเสรี ภาพ ซึง่ ความรู้ที่ได้ และจะนาไปใช้ ได้ นนเป็
ั ้ นกระบวนการ
ทางสังคมที่บุคคลจะต้ องมีจริ ยธรรมทังต่
้ อตนเองและสังคมด้ วย นอกจากนันแล้
้ วสิ่งสาคัญประการ
สุดท้ ายคือ การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจะต้ องมีการคิดวิเคราะห์และเป็ นการเรี ยนรู้เชิงวิพากษ์ และที่สาคัญ
ก่อให้ เกิดความเท่าเทียม / ความเสมอภาคในสังคม ทังนี
้ ้ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาต้ องจัดการศึกษาให้
ทุกคนเข้ าถึงได้ และมีสมดุลในการจัดการศึกษาทัง้ 3 รูปแบบ
อย่ า งไรก็ ต ามผลของการสรุ ป และจ าแนกเรี ย งล าดับ ตามปี ที่ ผ้ ู น าเสนอได้ เ สนอ
ความหมายมานัน้ สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 1 ดังต่อไปนี ้
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1

Johnson (2012)

Lee (2007)

Barr and Griffiths (2007)

Hinchliffe (2006)

Jarvis and Wilson (2005)

Karalis and Vergidis (2004)

1

Hager (2012a)

1

Badescu (2012)

เป็ นการศึกษาเรียนรู้ ในแต่ละขันของชี
้
วิตบุคคล/ช่วง
ชีวิต/ทังหมดของชี
้
วิต/ต่อเนื่องตลอดชีวติ

Bagnall (1990)

ประเด็น

Brodbelt (1983)

ผู้นาเสนอความหมาย

Dave and Cropley (1976)

ตาราง 1 สรุปประเด็นความหมาย จาแนกตามผู้นาเสนอ

รวมทุกปี

1

1

1

6

รวม
(เฉพาะ
10 ปี
ย้ อนหลัง)

4

การเพิม่ พูนความรู้/ทฤษฎี

1

1

1

1

1

5

4

การพัฒนาทักษะ/การปฏิบตั ิ/สมรรถนะของตนเอง
การพัฒนาตนเองให้ ทนั กับสังคมโลกาภิวตั น์/
สถานการณ์ความเป็ นไป

1

1

1

1

1

5

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

5

3

1

1

4

3

1

4

3

1

4

3

3

3

กระบวนการทางสังคม/สังคมและจริ ยธรรม
การศึกษา 3 รูปแบบ/เกิดขึ ้นได้ ในทุกรูปแบบ
การศึกษา
การมีโอกาสเรี ยนรู้ตามหลักประชาธิปไตย/ความเท่า
เทียม/อิสรเสรี ภาพ
มีโอกาสในการเรียนรู้/การเข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้
เป็ นการเรี ยนรู้เชิงวิพากษ์ /การคิดวิเคราะห์

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

ประสบการณ์

1

1

Johnson (2012)

Badescu (2012)
1

Hager (2012a)

Lee (2007)

Barr and Griffiths (2007)

1

1

1

1

1
1

ไม่สามารถอยูไ่ ด้ อย่างโดดเดียว

1
1

ช่วยให้ เข้ าถึงการศึกษาให้ มากขึ ้น

1

ความเป็ นตัวตน

1

เข้ ามามีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ
การเติมเต็ม

1

กระบวนการการพัฒนาตนเอง

1

ความสมดุลในการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ

Hinchliffe (2006)

1

ตอบสนองต่อความต้ องการ/มีความสาคัญกับตนเอง

การแก้ ไขปั ญหา

Jarvis and Wilson (2005)

1

การจัดการชีวติ ของตนเอง

พัฒนาคุณภาพชีวติ /พัฒนาสังคม

Karalis and Vergidis (2004)

Bagnall (1990)

ประเด็น

Brodbelt (1983)

ผู้นาเสนอความหมาย

Dave and Cropley (1976)
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1

1
1
1
1

1

รวมทุกปี

รวม
(เฉพาะ
10 ปี
ย้ อนหลัง)

3

2

3

2

3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

0

2

0

1

0

2

2
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ตอนที่ 2 ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต
เมื่ อกล่าวถึง ค าว่า "ปรั ช ญาการศึกษาตลอดชี วิต" ประการแรกจะต้ องมี ความเข้ าใจ
พื ้นฐานของคาดังกล่าวซึ่งเกิดจากคาว่า "ปรัชญา" (Philosophy) และคาว่า "การศึกษาตลอดชีวิต"
(Lifelong Education) เมื่อเข้ าใจพื ้นฐานและบริ บทของคาดังกล่าวแล้ วก็จะเข้ าใจคาว่า "ปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิต" ทังนี
้ ้รายละเอียดในแต่ละส่วนจะได้ นาเสนอดังต่อไปนี ้
คาว่า "ปรัชญา" (Philosophy) คาดังกล่าวหากค้ นคว้ าในตาราต่าง ๆ จะพบความหมาย
ในสองลักษณะ คือ ความหมายเชิงภาษาสันสกฤตซึ่งหมายความว่า ความรู้ อันประเสริ ฐ ประการ
ต่อมาหากเป็ นความหมายในภาษาบาลีจะมีความหมายว่า ปั ญญา นอกเหนือจากนันแล้
้ วหากแปล
ความหมายที่แหวกแนวออกไป ก็จะได้ ความหมายว่า ความรักในความรู้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจาณา
แล้ วคาว่าปรัชญาโดยเนือ้ แท้ แล้ ว คาว่าปรัชญาหมายถึงลักษณะประการหนึ่งที่บุคคลยึดถือไว้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น หากถามว่าบุคคล ๆ หนึ่งมีปรัชญาในการดาเนินชีวิต
อย่างไร คาตอบที่ได้ อาจเป็ นคติในการดาเนินชีวิต เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามมีเปรี ยบเทียบกับการศึกษา
แล้ ว ปรัชญาดังกล่าวครอบคลุมกระบวนการตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึง กระบวนการสุดท้ าย อาทิ แนวคิดของ
การจัดการศึกษา การตังวั
้ ตถุประสงค์ของการศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิคในการส่งเสริ ม
การเรี ยนการสอน และวิธีการประเมินผล เป็ นต้ น ซึ่งประเด็นสาคัญของคาว่าปรัชญาได้ ให้ ความสนใจ
และให้ ความสาคัญกับวิธีคิด (concept of mind) หรื อ เป้าหมายหลัก (concept of purpose) เป็ น
สาคัญ ซึง่ ส่วนสาคัญข้ างต้ นจะส่งผลถึงรูปแบบ วิธีการ ที่จะนามาสูก่ ารจัดการศึกษา (Moore, 2011)
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ปรัชญาที่กล่าวมานันจะมี
้
ความหมายทังทางตรงและเชิ
้
งลึก กล่า วคือ
ในทางตรงหมายถึงการนาปรัชญามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยที่ยงั ไม่ต้องคานึงถึงแนวคิดที่
อยูเ่ บื ้องหลังมากนัก แต่ในเชิงลึกหมายถึงการที่นาปรัชญามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนนันจะต้
้ อง
คานึงถึงแนวคิดที่อยู่เบื ้องหลังด้ วย ซึ่งในแต่ละแนวคิดเบื ้องหลังของแต่ละปรั ชญาจะนาเสนอในวาระ
ต่อไป ดังนันแล้
้ วจะเห็นได้ วา่ ปรัชญามีความค่อนข้ างกว้ างและครอบคลุมในแต่ละมิติทงในมิ
ั ้ ติผ้ สู อนที่
จะต้ องดาเนินการสอน การจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับปรัชญานัน้ ๆ ในส่วนของมิติผ้ เู รี ยนก็จะต้ อง
เรี ยนรู้ให้ เป็ นไปตามปรัชญานัน้ ๆ โดยมีมิตกิ ารประเมินผลที่ยึดโยงมาจากปรัชญาของการศึกษานัน้ ๆ
ช่วยอานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ได้ ตามแนวทาง ผู้สอนก็จะสอดแทรกการประเมินผลให้
เป็ นไปตามแนวคิดของปรัชญานัน้ ๆ
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นอกจากนัน้ แล้ ว เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจพัฒ นาการของค าว่า การศึก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong
education) และ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Lifelong learning) คาดังกล่าวมีความหมายที่ค่อนข้ าง
คล้ ายกันมาก และมีคาอื่นที่ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ได้ แก่ การศึกษาแบบถาวร (Education
permanente) สังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning society) การศึกษาเพื่อความเป็ นปั จจุบนั (Recurrent
education) ซึ่งคาศัพท์ตา่ ง ๆ ข้ างต้ นมีความหมายถึงการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับบริ บทในแต่ละประเทศ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรื อ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
และ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) ได้ ใช้ คาว่าการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) เป็ น
หลัก ต่อมารายงานของยูเนสโก โดย Edgar Faure ในขณะนันเป็
้ นรัฐมนตรี ว่าการกิจการของรัฐ
(Minister of State) และรัฐมนตรี ว่าการกิจการสังคม (Minister of Social Affairs) ได้ ออกหนังสือที่ชื่อ
ว่า Learning to be: The World of Education Today and Tomorrow ในปี ค.ศ. 1972 ได้ นาเสนอ
ถึงการนาการศึกษาตลอดชีวิตที่เป็ นแนวคิดหลัก (Master concept) ที่มีจุดเด่นคือการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่จะมีความจาเป็ นอย่างยิ่งของพลเมืองในอนาคตข้ างหน้ า ซึ่งในปี 1960-1970 คา
ว่าการศึกษาตลอดชีวิตยังคงแพร่หลายในยุคนี ้ค่อนข้ างมาก อาจกล่าวได้ ว่ายุคแรก (First wave) เป็ น
ยุคของคาว่า "การศึกษาตลอดชีวิต" ในยุคต่อมาหลังจากนัน้ ได้ มีการใช้ คาว่าการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
(Lifelong learning) โดย Bagnall อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะเปลี่ยนเข้ าสู่ยคุ ที่สองแต่ความหมายยังคงไม่
แตกต่างไปจากเดิมมากนัก (Hager, 2011, 2012) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ วคาว่าการศึกษา (Education )
จะมี ความหนักและโน้ ม เอี ยงไปยัง หลักสูตร เนื อ้ หาสาระ ที่ เป็ นทางการมากกว่าคาว่าการเรี ยนรู้
(Learning) (Aspin & Chapman, 2012) อีกทังเมื
้ ่อกล่าวถึงคาว่าการศึกษา ก็จะนึกถึง โรงเรี ยน
การศึก ษา คุณ วุฒิ รวมถึ ง ระหว่ า งการศึก ษา หากกล่ า วถึ ง ค าว่ า เรี ย นรู้ ผู้ค นส่ว นมากจะนึ ก ถึ ง
การค้ นพบ ความสนุกสนาน การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารร่ วมกับผู้อื่น และกระบวนการเติบโตของ
บุคคล สามารถสรุปคาว่าการศึกษาและการเรี ยนรู้ออกมาได้ ดงั นี ้ (Tight, 2002)
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การศึกษา
(Education)

การเรี ยนรู้
(Learning)
ให้ ความสาคัญกับองค์กร
(Increasing organization)
ลดข้ อผูกมัด
(Decreasing commitment)
รู ป 1 ความสัมพันธ์ของการศึกษาและการเรี ยนรู้ (Tight, 2002)

จากรู ป ข้ า งต้ น จะท าให้ เ ห็ น ว่า การศึก ษาเป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การถ่ า ยโอนไปมา
ระหว่างกันของบุคคลที่มีพนั ธะผูกพันกันอยู่ อีกทังการศึ
้
กษาจะเป็ นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้ องกับความรู้
ความเข้ าใจ และการศึกษาเป็ นกระบวนการที่มีกฎระเบียบ ผู้เรี ยนไม่คอ่ ยมีความเป็ นอิสระเท่าใดนัก
รวมถึงเป็ นการเน้ นความเป็ นองค์กร มีระบบ ระเบียบต่าง ๆ และในส่วนของการเรี ยนรู้ จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากหรื อน้ อยเป็ นผลมาจากประสบการณ์ นอกจากนันการเปลี
้
่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นผลมา
จากการลงมือทา การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นระหว่างการถ่ายโอนประสบการณ์ ไปสู่ ความรู้
ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงข้ อมูลที่เกิดจากการจาด้ วย อย่างไรก็ตามการเรี ยนรู้ ข้างต้ นนันจะต้
้
องเป็ น
การลดข้ อผูกมัดต่าง ๆ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีอิสระที่จะเรี ยนรู้ (Tight, 2002)
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการศึกษาและการเรี ยนรู้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ วจะมีความ
แตกต่า งกั น แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามแนวคิ ด ของการศึก ษาตลอดชี วิ ต และการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ยัง มี
ความหมายและแนวคิดหลักที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่กระบวนการนาไปใช้ จะแตกต่างกัน กล่าวคือ
การศึกษาตลอดชีวิตจะเน้ นที่การศึกษาที่คอ่ นข้ างมีระบบและมีกฎเกณฑ์ที่จดั ขึ ้นเพื่อการศึกษาอย่าง
หนึง่ อย่างใด แต่การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะอยูใ่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ บคุ คลได้
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามดังที่นาเสนอยุคแรกและยุคที่สองนันเพี
้ ยงต้ องการนาเสนอให้ เห็นถึง
การใช้ คาที่ยคุ เริ่ มต้ นเป็ นการใช้ คาว่าการศึกษาตลอดชีวิตและต่อมาในยุคที่สองเป็ นการเปลี่ยนไปใช้
คาว่าการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแทน ทังนี
้ ้ถึงแม้ จะคาทังสองจะแตกต่
้
างกันแต่แนวคิดหลัก (Concept) จึง
ไม่แตกต่างไปจากยุคแรกมากนัก
อย่างไรก็ตามความหมายและพัฒนาการดังที่นาเสนอไปข้ างต้ นพอที่จะทาให้ เห็นภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรู้และปรัชญาเป็ นพื ้นฐานแล้ ว ดังที่นาเสนอไปแล้ วนันว่
้ าการศึกษาตลอดชีวิต
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การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง ล้ วนแล้ วแต่มีลักษณะที่คล้ ายกั นรวมถึง
ปรัชญาที่นามาใช้ ด้วย ดังนัน้ ปรัชญาการศึกษาในลักษณะดัง กล่าวจึงมีผ้ ูจาแนกประเภทไว้ หลาย
รูปแบบ อย่างไรก็ตามมีผ้ แู บ่งแนวคิดทางด้ านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดงั นี ้
Elias and Merriam (1995) ได้ นาเสนอแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบ
ไปด้ วย 5 แนวคิด คือ แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แนวคิดทางเสรี นิยม (Liberalism)
แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic) แนวคิดทางพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) และ แนวคิด
การปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism)
Tisdell and Taylor (2000) ได้ นาเสนอแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ไว้ 2 แนวคิด
หลัก คือ แนวคิดทางด้ านสังคม (Social) และแนวคิดทางด้ านตนเอง (Individual) โดยแนวคิด
ทางด้ านสังคมนันประกอบไปด้
้
วยแนวคิดความเป็ นไทและการคิดวิเคราะห์ (Critical-Emancipatory)
ของแฟร์ เร่ (Friere) และแนวคิดความเป็ นไทและสตรี นิยม (Critical-Emancipatory) ของ ฮุ๊ค (hook)
ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ประกอบไปด้ วยแนวคิดต่าง ๆ ดังนี ้ 1) แนวคิดการคิดวิเคราะห์กลุ่ม
มนุษยนิยม (Critical-Humanist) ของเมซิโรว์ (Mezirow) 2) แนวคิดสตรี นิยมกลุ่มมนุษยนิยม
(Feminist-Humanist) ของเบเลนกี ้ (Belenky) 3) แนวคิดมนุษยนิยม (Humanist) ของ ซึ่งสามารถ
นาเสนอได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่
แนวคิดทางปรั ชญาการศึกษาผู้ใหญ่
กลุ่มปรัชญานาตนเอง

มนุษยนิยม

นักปรัชญา
โลกทัศน์

โนวส์ (Knowles)
จิตวิทยา

เป้าหมายการศึกษา

การเติมเต็มบุคคล

ความแตกต่ าง
(View of Different)

ทัว่ ไป

บทบาทของผู้สอน

ผู้สนับสนุน
(technician)

คิดวิเคราะห์
กลุ่มมนุษยนิยม
เมซิโรว์ (Mezirow)
เหตุผล/จิตวิทยา
ปกครองตนเอง
(Autonomy)
บุคลิกภาพ
(Personality)

ความเป็ นไท
และการคิดวิเคราะห์
แฟร์ เร่ (Friere)
เหตุผล/สังคมวิทยา
การเปลีย่ นแปลงสังคม
(Social Change)

ผู้อานวยความสะดวก

ผู้ให้ อิสรภาพ

ชนชันทางสั
้
งคม

17
แนวคิดทางปรั ชญาการศึกษาผู้ใหญ่
บทบาทผู้เรียน

การนาตนเอง

ผู้ควบคุมเหตุผล
(Rational constructor)

กลุ่มปรัชญา
ความสัมพันธ์
(Relationally-Drive)
นักปรัชญา
โลกทัศน์

เบเลนกี ้ (Belenky)
เหตุผล (Relational)

เป้าหมายการศึกษา

การพัฒนาตนเอง

ความแตกต่ าง

เพศ

บทบาทของผู้สอน

หมอตาแย (Midwife)

บทบาทผู้เรียน

ผู้ควบคุมเหตุผล
(Rational constructor)

สตรีนิยม
กลุ่มมนุษยนิยม

นักกิจกรรมสมัยใหม่
(Modern Activist)

ความเป็ นไทและสตรีนิยม
ฮุ๊ค (hook)
สังคม / โครงสร้ าง
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(Social Transformation)
จุดยืนหรื อตาแหน่งแห่งที่
(Positionality)
เช่น สีผิว เพศ เป็ นต้ น
คนกลาง
(Mediator /Confrontor)
นักกิจกรรมสมัยใหม่
(Postmodern Activist)

แนวคิดทางด้ านตนเอง (Individual) แนวคิดทางด้ านสังคม (Social)

ที่มา : (Tisdell & Taylor, 2000)
ดังที่ได้ นาเสนอมาข้ างต้ นการจาแนกกลุ่มของปรัชญานันขึ
้ ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่ผ้ ศู กึ ษานามา
เปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นีต้ ้ องการนาเสนอให้ เห็นถึงภาพรวมของแต่ละแนวคิด
ปรัชญา ซึ่งสามารถใช้ เกณฑ์ในการจาแนก 5 กลุ่มแนวคิด โดยแต่ละแนวคิดมีวิธีคิดพื ้นฐานที่มีต่อ
ผู้เรี ยน คือ แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มองว่าผู้เรี ยนเป็ นเครื่ องจักรกล แนวคิดทางเสรี
นิยม (Liberalism) มองว่าผู้เรี ยนเป็ นที่มีความฉลาดสามารถเรี ยนรู้ ได้ เอง แนวคิดทางมนุษยนิยม
(Humanistic) มองว่าผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่มีชีวิตจิตใจ แนวคิดทางพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) และ
แนวคิดทางปฏิรูปนิยม (Radicalism) มองว่าผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (active
agent) (Kumar, 2006) โดยปรัชญาในแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดดังนี ้
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แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
นักคิดในกลุ่มแนวคิดข้ างต้ น ประกอบไปด้ วย วัตสัน (Watson) สกินเนอร์ (Skinner)
ทรอนไดค์ (Thorndike) และ ไทเลอร์ (Tyler) ดัง ที่กล่าวไปแล้ วว่า แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม
(Behaviorism) มองว่าผู้เรี ยนเป็ นเครื่ องจักรกล ทังนี
้ เ้ นื่องมาจากนักคิดในกลุ่มนี ้ให้ ความสนใจกับ
พฤติกรรมข้ างค่อนมาก โดยในการศึกษาต่าง ๆ จะใช้ วิธีการสังเกตพฤติกรรมของทังคนและสั
้
ตว์ ทังนี
้ ้
จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่มนุษย์แสดงออกมานันเป็
้ นผลมาจากการวางเงื่อนไขและการจัดสภาพทาง
สิ่งแวดล้ อม อารมณ์ ความรู้ สึกรวมถึงไหวพริ บที่เกิดขึ ้นล้ วนแล้ วแต่มาจากการที่มนุษย์สร้ างชุดของ
เหตุผลขึ ้นมารองรับจากการที่ได้ รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้ อม (Kumar, 2006; Merriam & Brockett,
2007)
อย่ า งไรก็ ต ามเป้ าหมายทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม แนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมนิ ย ม
มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้ ม นุษย์ สามารถอยู่รอดได้ ภายใต้ สภาวะที่กดดันรวมถึง การ
ควบคุมสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ ความเป็ นมนุษย์ลดลง ได้ แก่
(Merriam & Brockett, 2007)
1) การแสวงหาความพึงพอใจให้ กบั ตนเองเป็ นสาคัญ (Self-gratification)
2) ความก้ าวร้ าว (aggression)
3) การทาลาย (destruction)
ตามทัศนะของกลุม่ นักคิด (School of Thought) เห็นว่าธรรมชาติผ้ เู รี ยนเป็ นบุคคลที่มีทงั ้
ส่วนดีและส่วนที่ไม่ดี นอกจากนันแล้
้ วเมื่อพิจารณาด้ านพฤติกรรมบุคคลพบว่าพฤติกรรมของบุคคล
นั น้ เป็ นผลมาจากการวางเงื่ อนไข และประการส าคั ญ คื อ บุ ค คลจะถู ก สร้ างหรื อก ากั บ
(preprogrammed) ให้ ตอบสนองต่อการกระตุ้นที่จดั ไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว (predetermined) อย่างไรก็ตาม
การที่พฤติกรรรมนัน้ จะแสดงออกมาให้ เป็ นรู ปธรรมหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือแนวคิดในกลุ่มนีจ้ ะไม่
สามารถปรับไปสู่การเรี ยนรู้ได้ ถ้าไม่มีการลงโทษหรื อการเสริ มแรง (punishment or reinforcement)
อีกทังในบางสถานการณ์
้
ที่ไม่มีการตอบสนองที่ถูกต้ องย่อมเป็ นผลมาจากการที่ผ้ เู รี ยนตอบสนองไม่
ตรงจุด อาจกล่าวได้ ว่าการที่ผ้ สู อนให้ การกระตุ้นที่ไม่ถกู ต้ องจึงทาให้ ผลการเรี ยนรู้ที่ออกมาไม่เป็ นไป
ตามที่คาดหวัง (Merriam & Brockett, 2007; Rostami & Khadjooi, 2010)
บทบาทผู้สอนและยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมนัน้ ผู้สอน
มีบทบาทคล้ ายกับการเป็ นผู้จดั การ (Manager) ที่จะสัง่ การการเรี ยนรู้ ผ่านผู้เรี ยนเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์
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ตามที่คาดวัง นอกจากนันแล้
้ วบทบาทของผู้สอนคามทัศนะข้ างต้ นมีความคล้ ายคลึงกับบทบาทผู้สอน
ตามแนวคิดเสรี นิยม (Liberalism) ซึ่งเป็ นการจัดการกระบวนการการเรี ยนรู้และการเรี ยนรู้โดยตรงจึง
เป็ นหน้ าที่ที่มีความสาคัญของผู้สอน อีกทังในการเรี
้
ยนการสอนจึงเน้ นให้ เวลา (mastery learning)
แก่ผ้ เู รี ยนในการเรี ยนรู้ค้อนข้ างมากจนกว่าจะประสบความสาเร็ จ กล่าวอีกนัยคือในการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนจะต้ องแนะแนวทางการเรี ยนรู้ (programmed instruction) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ให้ ถูกทาง
ตามที่วางเงื่อนไขไว้ แล้ ว ดังนันผู
้ ้ สอนจึงมีหน้ าที่จดั การและควบคุมการเรี ยนรู้ในลักษณะที่เรี ยกว่าการ
เรี ยนรู้ ทางเดียวจากผู้สอนไปยังผู้เรี ยน ส่วนบทบาทผู้เรี ยนนันจะต้
้
องเรี ยนรู้ผ่านบทบาทที่มีผ้ จู ดั ไว้ ให้
แล้ ว เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิลองทาให้ เกิดพฤติกรรมใหม่หรื อที่คาดหวัง อีกทังสิ
้ ่งแวดล้ อมที่ได้ จดั ขึ ้นที่
ค่อนข้ างอิทธิผลมากก็ย่อมจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วย (Boone, Gartin, Wright,
Lawrence, & Odell, 2002; Kumar, 2006; Merriam & Brockett, 2007)
แนวคิด หลัก ของกลุ่ม นัก คิด ทางพฤติก รรมนิ ย ม จะเห็ น ได้ จ ากรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่
นาเสนอออกมา ได้ แก่ การใช้ สมรรถนะเป็ นฐาน (Competency based) การจัดการเรี ยนรู้แบบรู้จริ ง
(mastery learning) การใช้ มาตรฐานเป็ นฐาน (standards-based); วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(behavioral objectives) การลองผิดลองถูก (trial and error) การให้ ผลตอบกลับ (feedback) การ
เสริ มแรง (reinforcement) เป็ นต้ น ด้ วยแนวคิดดังกล่าวจะเห็นกระบวนการเรี ยนรู้ในกลุ่มพฤติกรรม
นิยม ตังแต่
้ การตังวั
้ ตถุประสงค์ที่วดั ได้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรี ยน ประการต่อมาจึงเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู้เพื่อการรู้จริ ง โดยจะต้ องอาศัยสมรรถนะเป็ นเกณฑ์ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ มี
ผลพฤติกรรมตามความคาดหวัง นอกจากนันแล้
้ วยังอาศัยมาตรฐานเป็ นฐานในการพัฒนาการเรี ยน
นอกจากนัน้ แล้ ว การเรี ย นดัง กล่า วจะต้ องอาศัย เวลาค่อ นข้ า งมากและอาศัยการลองผิ ด ลองถูก
เพื่อที่จะทาให้ ความรู้ นัน้ กลายเป็ นพฤติกรรมที่คงทน และสิ่งสาคั ญประการสุดท้ ายของแนวคิดดัง
กล่าวคือการให้ ผลย้ อนกลับและการเสริ ม แรงให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่ อไปสู่พฤติกรรม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตามจุดแข็งของแนวคิดข้ างต้ นที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้คือ สะดวกที่จะเก็บข้ อมูล
การสัง เกตถื อว่าเป็ นวิธี ที่ง่ ายที่ ทาให้ ไ ด้ เห็ นความเป็ นไปของผู้เรี ยนได้ อย่างรวดเร็ ว ดัง นัน้ ในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดข้ างต้ นการสังเกตจึงเป็ นหนึ่งในวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เ รี ยน นอกจากนัน้ แล้ วเมื่อเรี ยนรู้ ผ่านสมรรถนะแล้ วเกณฑ์ในการประเมิ นจึงเป็ นการพิจารณาที่
หลักฐานในการเรี ยนรู้วา่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริงหรื อไม่ และประการสุดท้ ายการประเมินด้ วยมาตรฐานที่
มีกล่าวคือเมื่อใช้ วิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ มาตรฐานเป็ นฐาน ดังนันเมื
้ ่อประเมินผลจึงต้ องอาศัยเกณฑ์ของ
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มาตรฐานนัน้ ๆ ในการประกอบการพิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นของผู้เรี ยน (Boone et al., 2002;
Merriam & Brockett, 2007; Walter, 2009)
ดังนันสามารถสรุ
้
ปแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้ ว่า แนวคิดดังกล่าวมองผู้เรี ยนเป็ น
เหมือนเครื่ องจักรที่ ไม่มีชีวิตการเรี ยนรู้ จะเริ่ มต้ นขึน้ ด้ วยการสั่งการ ควบคุ มตังแต่
้ วัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม ในส่วนกระบวนการเรี ยนรู้นนเน้
ั ้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีสมรรถนะ มีเกณฑ์และมีมาตรฐานเดียวกันแม้
ผู้เ รี ย นจะมี ค วามแตกต่า งกัน การเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย นหลายคนอาจจะต้ อ งใช้ เ วลาในการเรี ย นรู้
ค่อนข้ างมากหรื อผู้เรี ยนบางคนอาจมี ช่วงเวลาที่ สนั ้ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตามการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นจากการลองผิดลองถูก ผู้สอนมีหน้ าที่สงั่ การควบคุมให้ เป็ นไปตามที่ได้
วางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น ในส่วนการประเมินก็จะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปตาม
ความมุง่ หมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
แนวคิดทางเสรีนิยม (Liberalism)
แนวคิดเสรี นิยม มีนกั การศึกษาผู้ใหญ่ที่สาคัญ ๆ ที่มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดดังกล่าว
ได้ แก่ โฮล (Houle) แอดเลอร์ (Adler) บลูม (Bloom) ลอร์ สนั (Lawson) และ ปี เตอร์ สนั (Paterson)
เป็ นต้ น แนวคิดในกลุ่มนีค้ ่อนข้ างได้ รับความสนใจค่อนข้ างมากในสังคมตะวันตก หากจะกล่าวว่า
แนวคิดดังกล่าวเกิดขึน้ มาตังแต่
้ สมัยกรี กโบราณก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะมีความเชื่อเป็ นพืน้ ฐานว่า
มนุษย์จะมีความดี ความงาม ความฉลาด รวมถึงมีวฒ
ั นธรรม และ จริ ยธรรมได้ นนจะต้
ั ้ องให้ เสรี ภาพ
แก่บุคคลเหล่านัน้ มุมมองและวิธีคิดของแนวคิดข้ างต้ นไม่ต่างไปจากมุมมองทางการเมืองเสรี นิยม
มากนัก อีกทังแนวคิ
้
ดเสรี นิยมนันได้
้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในสังคมการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา
จนกระทัง่ ยุคกลางปี ศตวรรษที่ 19 การนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ นนเห็
ั ้ นได้ อย่างชัดเจนในศิลปศาสตร์
(Liberal arts education) หรื อแม้ กระทัง่ ในหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรที่ให้ มีศิลปศาสตร์ (Liberal arts
education) เข้ ามามีสว่ นประกอบด้ วยอยูเ่ สมอ (Merriam & Brockett, 2007)
เป้ าประสงค์ ใ นการศึก ษาของแนวคิด เสรี นิ ยมนัน้ เพื่ อพัฒ นาพลัง ทางความคิด และ
สติปัญญาของผู้เรี ยน อีกทังเป็
้ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างรอบด้ านและมีความหลากหลาย
นอกจากนัน้ แล้ วยัง ต้ อ งเป็ นผู้ที่มี ความฉลาด มี จ ริ ย ธรรม มี จิ ตวิญ ญาณ และมี สุน ทรี ภ าพ ถึง แม้
เป้าหมายปลายทางของแนวคิดนีจ้ ะต้ องการให้ บุคคลมีเสรี ภาพ แต่ก่อนที่จะถึงเป้าหมายผู้เรี ยนก็
จะต้ องเรี ยนรู้ตามที่ได้ ตกลงกันไว้ เสียก่อน เมื่อเปรี ยบเทียบปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาที่
เกี่ยวข้ องรวมถึงการศึกษาตลอดชี วิตแล้ วจะเห็นว่าแกนหลักของการศึกษาที่แท้ จริ งจะต้ องให้ เสรี ภาพ
แก่บคุ คลในการเรี ยนรู้ หากจะว่าไปแล้ วการศึกษาที่เรี ยกว่าการศึกษาที่เป็ นทางการหรื อการศึกษาใน
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ระบบเองก็มีความคาหวังให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีอิสรเสรี ภาพแต่ก่อนหน้ าที่จะได้ รับสิทธิ์ดงั กล่าวนันจะต้
้
องได้ รับ
การควบคุมเสียก่อน อย่างไรก็ตามแนวคิดและปรัชญาในหลักการแล้ วการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษา
ตลอดชีวิตส่งผลกระทบต่อการควบคุม (Control) และการครอบงา (Oppressive) ค่อนข้ างมาก
(Dalley, 2011; McLean, 2012; Merriam & Brockett, 2007)
ธรรมชาติของผู้เรี ยนตามแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่ยังไม่มีความรู้ อีกทังยั
้ ง
เป็ นบุคคลที่มีเหตุผล (Rational beings) ดังนันการส่
้
งเสริ มให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ตามแนวคิดนี ้จึงเป็ นการ
เน้ นที่การส่งเสริมพลังทางความคิดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ตอ่ ไปโดยตนเองเป็ นผู้ขบั เคลื่อน แนวคิดดังกล่าว
มีความเชื่อพื ้นฐานว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง ดังนันในการเรี
้
ยนรู้ การทางาน
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลกระทานันล้
้ วนแล้ วแต่มาจากการควบคุมตนเอง (autonomous) อย่างไรก็
ตามการที่บุคคลสามารถกระทาอะไรก็ตามนันจะต้
้
องไม่ขดั ต่อจริ ยธรรมด้ วย ลักษณะดังกล่าวผู้ที่มี
ส่วนเกี่ ยวข้ องจะต้ องมี ความเชื่อต่อตัวบุคคลนัน้ ว่ามี แนวทางที่ เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จาก
ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลต่อการศึกษาดังจะเห็นได้ จากคาศัพท์ตา่ ง ๆ ดังนี ้ ศิลปศาสตร์ (Liberal arts)
การเรี ยนรู้สาหรับตนเอง (Learning for its own sake) ความมีเหตุผล (Rational) การศึกษาด้ วย
ปั ญญา (Intellectual education) การศึกษาโดยรวม (Comprehensive education) ภูมิปัญญา
(Traditional knowledge) และ ผู้ร้ ูอย่างรอบด้ าน (Classical humanism) บทบาทผู้เรี ยนและผู้สอน
(Feinberg, 2010; Merriam & Brockett, 2007; Winch & Gingell, 2008)
ในด้ านบทบาทผู้เรี ยนนัน้ ดังที่ได้ นาเสนอธรรมชาติของผู้เรี ยนไปนันจะเห็
้
นได้ ว่าผู้เรี ยน
จะต้ องมีความรู้ รอบและหลากหลายในศิลปะวิทยาแขนงต่าง ๆ ดังที่ปรัชญาแนวคิดดังกล่าวใช้ คาว่า
"Renaissance person" เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าบุคคลที่จะเรี ยนรู้ได้ ดีตามแนวคิดนี ้จุต้องมีความซาบซึ ้งที่จะ
เรี ยนรู้มรศาสตร์ ทกุ แขนง อย่างไรก็ตามไม่ได้ คานึงว่าความรู้ที่เรี ยนนันจะมี
้ ความจาเป็ นหรื อไม่เพียงใด
นอกจากนัน้ แล้ วผู้เรี ยนจะต้ องผู้ที่เรี ยนรู้ อยู่ตลอดเวลา การหาความรู้ นัน้ จะต้ องให้ เข้ าถึงรากเหง้ า
แนวคิด และทฤษฎีอย่างถ่องแท้ และซาบซึ ้งกับความรู้ที่ได้ โดยเป็ นการสะสมความรู้ อยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ความศิวิไลซ์ของชีวิตเพื่อที่จะยังคงไว้ ซึ่งความรู้ที่ตนเองมี อย่างไรก็ตามในส่วนของบทบาทของผู้สอน
แล้ วจะเห็นได้ ว่าจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert) และการถ่ายทอดความรู้ (transmitter of
knowledge) เป็ นอย่างมาก เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ ทีตนเองมีให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ อย่างโดยตรง หากจะ
กล่าวว่าวิธรการเรี ยนรู้ที่นามาประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดข้ างต้ นเป็ นการสอนแบบบรรยาย (Lecture) การ
เรี ยนรู้ แบบวิภาษวิธี (Dialectic) การอ่านและการอภิปรายอย่างใคร่ ครวญ (critical reading and
discussion) และประการสาคัญในการจัดการศึกษาจะต้ องเน้ นความเท่าเทียมของบุคคล ซึ่งจะเห็นได้
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อย่างชัดเจนจากคาว่าการศึกษาโดยรวม (comprehensive education) เป็ นการจัดการศึกษาที่ให้
ผู้เรี ยนที่ มีความหลากหลายมาเรี ยนรวมกันโดยไม่แบ่งแยกกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อน อย่างไรก็ ตามการ
ประเมินการเรี ยนรู้ตามแนวคิดดังกล่า วเป็ นการวัดผลจากการท่องจา รวมถึงการวัดผลโดยใช้ วิชาเป็ น
ตัวตัง้ (Subject matter exams) ทังนี
้ ้อาจจะใช้ วิธีการวิธีการเขียนเรี ยงความด้ วย(Feinberg, 2010;
Merriam & Brockett, 2007; Winch & Gingell, 2008)
ดัง นัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่า การศึกษาตามแนวคิดปรัช ญาเสรี นิยมเริ่ ม ต้ นจากสมัยกรี ก
โบราณ ที่เชื่อว่ามนุษย์มีความดี ความงามในการดาเนินชีวิต แต่การที่จะทาให้ บุคคลนันได้
้ สมบูรณ์
อย่า งที่ สุด ได้ นัน้ จะต้ อ งให้ เ สรี ภ าพในการเรี ย นรู้ แนวคิด ดัง กล่ า วได้ มี ก ารใช้ อ ย่า งแพร่ ห ลายใน
สหรัฐอเมริ กา จากแนวคิดข้ างต้ นเมื่อนามาใช้ ในการจัดการศึกษาแล้ วจะเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ อย่างหลากหลายในวิชาหรื อศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ทังนี
้ ้มีความเชื่อว่าผู้เรี ยนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อมี
ความรอบรู้ ในหลากหลายวิชา การเรี ยนการสอนตามปรัชญาแนวคิดนี ้จึงเป็ นการเน้ น ให้ ใช้ เหตุผล
ส่งเสริ มพลังทางความคิด นอกจากนัน้ แล้ วผู้สอนจะต้ องมีความเชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถควบคุมการ
เรี ยนรู้ของตนเองได้ บทบาทของผู้เรี ยนจึงเป็ นการเรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา ชอบแสวงหาความรู้ หาคาตอบ
ส่วนผู้สอนนอกจากจะเป็ นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้แล้ วยังต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ในการประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ทราบว่าผู้เรี ยนซาบซึ ้งหรื อไม่นนจะประเมิ
ั้
นด้ วยการ
ท่องจ าหรื อการเขียนเรี ยงความ อย่างไรก็ ตามแนวคิดข้ างต้ นนอกจากจะให้ เสรี ภาพแล้ วมีนัยแฝง
ประการหนึง่ คือความต้ องการให้ เกิดความเท่าเทียมในโอกาสของการเรี ยนรู้ของบุคคล
แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic)
ปรัชญามนุษยนิยม (Humanistic) แท้ จริ งแล้ วก็มีที่มาคล้ ายกับปรัชญาเสรี นิยม แต่
ปรัชญามนุษยนิยมนันมี
้ หลากหลายแนวคิดที่เข้ ามามีส่วนทาให้ เกิดเป็ นรูปเป็ นร่างที่ชดั เจน อย่างไรก็
ตามแนวคิดดังกล่าวเป็ นที่นิยมมาก ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้ วแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตนัน้ ก็อาศัย
หลักการมาจากแนวคิดทางด้ านมนุษยนิยมค่อนข้ างมาก อีกทังแนวคิ
้
ดที่อยู่เบื ้องหลังว่าผู้เรี ยนก็เป็ น
มนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจ การเรี ยนรู้ จะต้ องคานึงถึงพื ้นฐานความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณ การ
จัดการเรี ยนรู้ เหล่านีเ้ องที่เ ป็ นที่มาของการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และด้ วยสภาพ
ปั จจุบนั ที่มีกระแสต่าง ๆ ทังทางด้
้
านทุนนิยมเป็ นต้ น จึงทาให้ บคุ คลจะต้ องเรี ยนรู้เพื่อความอยู่รอดของ
ตนเอง สิ่งเหล่านี ้เองจึงมีฐานคิดมาจากแนวคิดมนุษยนิยม อย่างไรก็ตามนักคิดตามปรัชญาดังกล่ าวที่
มีชื่อเสียง จึงได้ แก่ มัลคัม โนวส์ (Malcolm Knowles) แพตต์ (Pratt) แมคเคนไซ (McKenzie) เป็ นต้ น
(Flint & Needham, 2007; Merriam & Brockett, 2007)

23
เป้าหมายในการจัดการศึกษาตามรูปแบบมนุษยนิยมนันเพื
้ ่อช่วย (Facilitated) ให้ บคุ คล
ได้ เจริญและพัฒนาได้ อย่างเต็มความสามารถ โดยส่งเสริ มให้ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และประการสาคัญ
คือการช่วยให้ บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ มีความสมบูรณ์
ทางจิตใจมากขึ ้น อย่างไรก็ตามในการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็ นการพัฒนาสังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ
และการพัฒ นาปั ญ ญา โดยให้ บุคคลมี ความพร้ อมและสมบูรณ์ อย่างเต็ม ศักยภาพ ดัง ที่ กล่าวไป
ข้ า งต้ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาตนเอง ในแนวคิ ด ทางด้ า นมนุษ ยนิ ย มนัน้ เห็ น ว่ า การพัฒ นาตนเอง
(Personal development) บุคคลจะต้ องเป็ นผู้กระทาสิ่ง ต่างๆ ให้ เกิดขึน้ ด้ วยตนเอง (Making
themselves) มากกว่า การได้ กระทา (Being made) ในมุมมองข้ างต้ นเน้ นให้ บคุ คล (Individuals)
เป็ นศูนย์กลางของเป้าหมายของความเป็ นประชาธิปไตยและมนุษยนิยม และประการสาคัญคือ เป็ น
ศูนย์ รวมของการพัฒ นาตนเอง ตลอดจนการประเมิ น ตนเอง มี ความตระหนัก รู้ ด้ วยตนเอง หรื อ
แม้ กระทัง่ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed learning) (Boone et al., 2002; Flint &
Needham, 2007; Merriam & Brockett, 2007; Rubenson, 2009)
การช่วยผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในระดับต่าง ๆ ได้ มีนกั วิชาการได้ สรุปการช่วยเหลื อให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองไว้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 3 ระดับการช่วยเหลือของผู้สอนต่อผู้เรี ยนที่มีความสนใจในการนาตนเอง
ระดับการช่ วยเหลือ
ระดับ ลักษณะผู้เรี ยน
วิธีการเรี ยนรู้
ของผู้สอน
อิสระ
แนะนา
แนะนา ทันทีที่ได้ รับผลย้ อนกลับ
1
(Dependent)
(Coach)
(feedback)
มีความสนใจ
ผู้จงู ใจ
ให้ แรงบันดาลใจในการบรรยายและแนะนา
2
(Interested)
(Motivator)
ระหว่างอภิปรายผลการเรี ยนรู้
มีสว่ นร่วม
ผู้อานวยความสะดวก ช่วยอภิปรายผลการเรี ยนรู้โดยผู้สอนมี
3
(Involved)
(Facilitator)
บทบาทเท่ากับผู้เรี ยน
นาตนเอง
ผู้ให้ คาปรึกษา
การฝึ กงาน การทาวิจยั และการศึกษา
4
(Self-directed)
(Consultant)
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ที่มา : (Grow, 1991)
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จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ วา่ ถึงแม้ ตามแนวคิดมนุษย์นิยมที่ส่งเสริ มให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ด้วย
การนาตนเอง แต่อย่างไรก็ ตามผู้สอนก็มีขอบเขตในการเข้ าไปช่วยเหลือ ซึ่งระดับที่ นาเสนอไปนัน้
ประกอบไปด้ วย 4 ระดับ ประกอบด้ วย ระดับที่ 1 แนะนา (Coach) ระดับที่ 2 ผู้จูงใจ (Motivator)
ระดับที่ 3 ผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และ ระดับที่ 4 ผู้ให้ คาปรึกษา (Consultant) ด้ วยระดับ
ดังกล่าวทาให้ เห็นว่าผู้สอนจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ เท่าที่ผ้ เู รี ยนมีความ
พึงพอใจและระดับความต้ องการของผู้เรี ยนเท่านัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วย
ตนเองเสมอ การเรี ยนรู้จะสาเร็ จหรื อไม่ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยการช่วยเหลือจากผู้สอนหากแต่ขึ ้นอยู่กบั
การนาตนเองของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
บทบาทผู้เรี ยนตามทัศนะของแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่มี แรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ สูงมาก และมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง (self-directed) อีกทัง้ ผู้เรี ยนยังมีความ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเองซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้แบบองค์รวม ใช้ ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง ในส่วนของ
บทบาทผู้สอนนันจะเป็
้
นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งการเป็ นผู้อานวยความสะดวกนันนั
้ นมี
้
ความสาคัญในการช่วยเหลือ ส่งเสริ มและสนับสนุน อีกทังบทบาทจากการที
้
่เป็ นผู้สอนมาเป็ นผู้ช่วย
(Partner) ที่คอยแนะนา แนะแนวการเรี ยนรู้และจะไม่เข้ าไปมีส่วนในการชี ้นาการเรี ยนของผู้เรี ยน การ
เรี ยนการสอนตามลักษณะข้ างต้ นเริ่ มต้ นมาตังแต่
้ ปี 1970 เรื่ อยมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ก็ยงั ได้ รับความ
นิยมในการจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ ใู หญ่และรวมถึงการศึกษาตลอดชีวิตด้ วย อย่า งไรก็ตามเมื่อพิจารณา
หลักสูตรที่นามาส่งเสริมการเรี ยนรู้แล้ ว จะพบว่าแนวคิดดังกล่าวปฏิเสธหลักสูตรที่มีการควบคุมผู้เรี ยน
และการจัดให้ มี การสอบด้ ว ยใช้ ข้อสอบมาตรฐาน ทัง้ นี พ้ ื น้ ฐานแนวคิดบ่ง ชี ว้ ่าผู้เ รี ย นจะสามารถ
ประเมินตนเองได้ และการเรี ยนรู้ นนเป็
ั ้ นกระบวนการทางสังคมที่ผ้ เู รี ยนพัฒนาขึ ้นมาเอง (Cranton,
2010; Merriam & Brockett, 2007; Rampal, 2010; Wang & Sarbo, 2004)
ดังนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่าปรัชญามนุษยนิยมมีต้นกาเนิดคล้ ายคลึงกับปรัชญาเสรี นิยม
ทัง้ นี ป้ รัช ญามนุษยนิยมนัน้ มีความเชื่อในพืน้ ฐานความเป็ นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นความต้ องการ การ
เรี ยนรู้ วิธีการหาความรู้ รวมถึงการประเมินผล อย่างไรก็ตามในการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองตามปรัชญา
ข้ างต้ นนันการเรี
้
ยนรู้ของผู้เรี ยนมีหลายระดับตังแต่
้ ระดับเรี ยนรู้อย่างอิสระไปจนถึงการเรี ยนรู้ด้วยการ
นาตนเอง เมื่อผู้เรี ยนมีระดับที่แตกต่างกันแล้ ว ผู้สอนก็มีระดับที่แตกต่างกันด้ วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผ้ สู อน
จะเข้ าไปแนะนาการเรี ยนรู้ใด ๆ ก็ตามจะต้ องพิจารณาผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไม่เช่นนันแล้
้ วจะส่งผลจ่อการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนได้ อีกทังผู
้ ้ สอนจะต้ องไม่ชี ้นาการเรี ยนของผู้เรี ยน บทบาทที่สาคัญของผู้สอนจึงมี
หน้ าที่อานวยความสะดวกและให้ คาแนะนา เพราะสิ่งที่ผ้ ู เรี ยนเรี ยนรู้ นัน้ เกิดขึน้ จากความต้ องการ
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ของเขาเอง ในการประเมินผลจะต้ องเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเอง ทังนี
้ ้เนื่องมาจากเกณฑ์ในการ
ประเมินมีผ้ เู รี ยนเท่านันที
้ ่ทราบ บทบาทของผู้สอนจึงเป็ นเพียงผู้ชว่ ย (Partner)
แนวคิดทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
แนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) เป็ นปรัชชญาที่ จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey)
นาเสนอ จุดเน้ นของแนวคิดนี ้คือความเป็ นประชาธิปไตยและความคิดสร้ างสรรค์ในชันเรี
้ ยน อีกทังได้
้
ส่งเสริ มให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนรวมถึงชุมชนมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน อย่างไรก็ ตามปรัชญาดังกล่าวได้
เข้ ามามีบทบาทต่อแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิตโดยเป็ นการ
เน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์ (learning from experience) และการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (learner-centred education) อีกนัยหนึ่งคือแนวคิดดังกล่าวมาจากพื ้นฐานของแนวคิด
ปฏิบตั นิ ิยม (pragmatism) ที่มีความเชื่อว่าความรู้ที่เกิดขึ ้นของบุคคลนันย่
้ อมเกิดขึ ้นมาจากการสังเกต
และประสบการณ์มากกว่าเรี ยนรู้แบบดัง่ เดิมและเชื่อฟั งผู้ที่มีความรู้ ทังนี
้ ้องค์ประกอบหลักของการที่
จะเรี ยกว่าเป็ นปฏิบตั ินิยมหรื อไม่นนั ้ พิจารณาจากเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ (Peter Jarvis & Wilson, 2005;
Merriam & Brockett, 2007)
1) การยอมรับเหตุผลเชิงประจักษ์สาหรับความเข้ าใจและการแก้ ไขปั ญหาสังคม
2) ความเชื่อมัน่ ในประสบการณ์มากกว่าการเชื่อในบุคคลที่มีความรู้ในศาสตร์ นนั ้ ๆ
3) ยอมรับปฏิบตั ิการทางสังคมและการปฏิรูปทางสังคมเสมือนว่าเป็ นกฎข้ อหนึ่งของ
นักการเมือง นักการศึกษาและนักปรัชญา
แนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยมนันนอกจาก
้
จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) แล้ วยังมีนกั การศึกษา
ตลอดชีวิต คือ เอ็ดเดิร์ด ลินเดอร์ แมน (Eduard Lindeman) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนันมี
้ เป้าหมายในการ
ส่งเสริ มให้ เกิดความรับผิดชอบต่อการให้ ความร่วมมือในสังคม รวมถึงการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากการ
ลงมื อ ท าเพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ของตนเองและทัก ษะในการแก้ ไ ขปั ญ หา ดัง นัน้ การน ามาใช้ ใ น
การศึกษาจึงเป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ กระบวนการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่
สามารถตรวจสอบได้ (Merriam & Brockett, 2007; Spurgeon & Moore, 1997)
ธรรมชาติของผู้เรี ยนตามแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าผู้เรี ยนเป็ นมนุษย์ที่มีทงดี
ั ้ และไม่ดี แต่สิ่ง
สาคัญคือความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ และสิ่งสาคั ญประการหนึ่งคือ
ผู้เรี ยนไม่มีข้อจากัดในศักยภาพของการเจริญเติบโต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือบุคคลมีความสามารถในด้ าน
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ต่าง ๆ และเขาเหล่านันสามารถพั
้
ฒนาตนเองได้ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด เมื่อนาแนวคิดนี ้มาใช้ ในการศึกษา
จะเห็นได้ ว่ามีหลากหลายบริ บทได้ แก่ กรเรี ยนรู้จากการแก้ ไขปั ญหา (Problem solving) การศึกษา
โดยใช้ ป ระสบการณ์ เ ป็ นฐาน (Experience-based education) ความเป็ นประชาธิ ป ไตย
(Democracy) การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Lifelong learning) ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการลงมื อกระท า
(Pragmatic knowledge) การประเมินความต้ องการ (Needs assessment) การรับผิดชอบต่อสังคม
(Social responsibility) เป็ นต้ น ดังนันแนวคิ
้
ดพิพฒ
ั นาการนิยมนันมี
้ ส่วนอย่างมากต่อแนวคิดทาง
การศึกษาตลอดชีวิต ทัง้ นีเ้ นื่องจาก เชื่อว่าบุคคลสามารถพัฒนาได้ แล้ ว สิ่งที่เรี ยนรู้ นัน้ จะเกิดขึน้ ก็
ต่อเมื่อบุคคลได้ ลงมือปฏิบตั ิจึงจะเกิดการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตามเมื่อจะเรี ยนรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ วจะต้ อง
ประเมิ นความต้ องการก่อนแล้ วจึง ใช้ วิธี การเรี ยนรู้ อื่ น ๆ มาเพิ่มเติม ให้ ไ ด้ พัฒ นาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ (Kumar, 2006; Merriam & Brockett, 2007; Spurgeon & Moore, 1997)
ในส่วนของบทบาทของผู้เ รี ยนนัน้ จะต้ องเริ่ ม จากความต้ อ งการ ความสนใจรวมถึ ง
ประสบการณ์และคุณค่าของผู้เรี ยนเป็ นพื ้นฐานที่ จะกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ใน
การเรี ยนรู้นี ้ผู้เรี ยนจะมีความกระตือรื อร้ นอย่างมากที่จะกระหายใคร่ ร้ ูในการเรี ยนรู้ ส่วนบทบาทของ
ผู้สอนนันจะเป็
้
นผู้จดั การเรี ยนรู้ (Organizer) แนะนากระบวนการเรี ยนรู้ จัดให้ เรี ยนรู้ตามสถานการณ์
ความเป็ นจริ ง รวมถึงการช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ ให้ สามารถทางานและเรี ยนรู้ ร่ วมกันได้ (cooperative)
กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ แนวคิ ด ดัง กล่ า วให้ ความส าคัญ กั บ ความแตกต่ า งของผู้ เรี ย น ( individual
difference) และความมี ความคิด สร้ างสรรค์เ ป็ นอย่า งมาก ถึ ง แม้ แ นวคิดจะคล้ า ยกับ แนวคิด
พฤติกรรมนิยมที่ว่าการเรี ยนรู้ เพื่อความอยู่รอด แต่พิพฒ
ั นาการนิยมนอกจากจะอยู่รอดแล้ วจะต้ อง
ปลดปล่อยผู้เรี ยนเป็ นอิสระด้ วย ดังนันแนวคิ
้
ดพิพฒ
ั นาการนิยมยังให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ที่เป็ น
ศูนย์ กลางโดยผู้เ รี ยน หากเป็ นการศึกษาที่ เป็ นทางการหรื อการศึกษาในระบบจะเรี ยกว่า "childcentredness" แต่การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่ องและการศึกษาตลอดชี วิตจะนิยามว่าเป็ น
"Learner-centered" โดยการเรี ยนวิธีดงั กล่าวจะนามาซึ่งการเรี ยนรู้ ด้วยการค้ นพบ (learning by
discovery) ในเวลาต่อมา การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วยแนวคิดข้ างต้ นนัน้ จะใช้ วิธีสงั เกตและการ
ทดลองสาธิตปฏิบตั ิ หากเปรี ยบเทียบแนวคิดดังกล่าวเมื่อพัฒนามาเป็ นโรงเรี ยนนอกระบบที่มีชื่อเสียง
ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน คือ การจัดการศึกษาแบบซัมเมอร์ ฮิล (Summer hill) ที่นาเอาแนวคิดดังกล่าวไป
ใช้ แนวคิดข้ างต้ นเป็ นที่นิยมมากในประเทศอังกฤษในยุคสมัยหนึ่ง หลังปี ค.ศ. 1970 และต่อมาได้ มี
การวิพากษ์ วิจารณ์ระบบโรงเรี ยนว่าได้ ตายไปแล้ ว และเกิดแนวคิดปรัชญาการศึกษาในกลุ่มปฏิรูป
ก้ าวหน้ า (Radicalism) ในฝั่ งประเทศอังกฤษนาโดย กู๊ดแมน (Goodman) อิลลิช (Illich) และ เรี ยม
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เมอร์ (Reimer) ซึง่ จะกล่าวในแนวคิดต่อไป อย่างไรก็ตามหลักของการจัดการศึกษาตามแนวคิดพิพฒ
ั
นาการนิยมนันประกอบไปด้
้
วยดังนี ้ (Bagnall, 2007; Brown, 2002; Hyland, 2012; Peter Jarvis &
Wilson, 2005; Merriam & Brockett, 2007; Tight, 2002; Wilson, 2009; Zoellick, 2009)
1) การศึกษาไม่ไ ด้ จ ากัดเฉพาะเพี ยงในชัน้ เรี ยนเท่านัน้ แต่ยัง หมายความรวมถึง ทุก
สถานที่
2) ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ มากกว่าแค่ความสนใจที่เขามี
3) การเรี ยนรู้ มีหลายวิธีไม่จาเพาะเจาะจงว่าวิธีใดดีที่สุด ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ ได้ ดีจากวิธีที่
หลากหลาย
4) ความสัม พันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เ รี ย นเกิ ด การเรี ยนรู้ ได้ ดี เมื่ อมี ปฏิ สัม พัน ธ์ อัน ดี
ระหว่างกัน
5) การศึกษาคือเครื่ องมือในการเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ เู รี ยนในการปรับเปลี่ยนสังคม
ดังนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่าแนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยมคล้ ายกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม แต่
แนวคิดพิพัฒนาการนิยมนอกจากต้ องการให้ บุคคลอยู่รอดได้ แล้ วยังต้ องการปลอดปล่อยผู้เรี ยนให้
เป็ นอิสระ แนวคิดดังกล่าวมีฐานคิดที่วา่ ผู้เรี ยนมีความตังใจที
้ ่จะเรี ยนรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้ สมบูรณ์อย่างเต็มความสามารถของตนเอง การเรี ยนรู้นนสามารถเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ ทกุ ที่ ผู้เรี ยน
มีความสนใจใคร่ร้ ูที่จะเรี ยนรู้ในสิ่งต่างๆ ด้ วยการลองมือปฏิบตั ิจริ งให้ เกิดความรู้จนเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อ
การค้ นพบ ผู้สอนบทบาทสาคัญจึงเป็ นเพียงผู้จดั การให้ เกิดการเรี ยนรู้ตามศักยภาพของผู้เรี ยน ในส่วน
ของการประเมินผลนอกจากการสังเกตยังต้ องพิจารณาจากการสาธิตปฏิบตั ิด้วย แนวคิดพิพฒ
ั นาการ
นิย มนัน้ ให้ ค วามส าคัญ กับ ความต้ อ งการของผู้เ รี ย น ความแตกต่างระหว่า งบุคคลและความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคคลเป็ นอย่างมาก เพราะวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจะนามาซึ่งองค์ความรู้ของผู้เรี ยน
เอง และประการสาคัญการศึกษาจะเป็ นเครื่ องเหนี่ ยวนาให้ ผ้ ูเรี ยนพร้ อมที่ จะปรับเปลี่ ยนสังคมที่
ตนเองอยูใ่ ห้ ดียิ่งขึ ้นและเป็ นที่มาของแนวคิดการศึกษาในกลุม่ ปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism) ต่อไป
แนวคิดการปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism)
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในแนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ว่าแนวคิดที่ไม่เห็น
ด้ วยกับระบบโรงเรี ยน โดยหนังสือที่ชื่อว่า โรงเรี ยนตายแล้ ว (de-schooling) โดย อิวาล อิลลิช (Ivan
Illich) โดยอิลลิชนันอยู
้ ่ในฝั่ งยุโรป และนักคิดที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งได้ ใช้ แนวคิดดังกล่าวในการปฏิวตั ิ
สังคมในบราซิล ชื่อว่า เปาโล แฟร์ เร่ (Paulo Freire) โดยทังคู
้ เ่ ป็ นตัวแทนของแนวคิดการศึกษาในกลุ่ม
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ปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism) ซึ่งกาเนิดขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 หากจะกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวได้ รับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดมาร์ กซิส (Marxism) ก็คงจะไม่ผิดนัก นอกจากนันแล้
้ วแนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยม
(Progressivism) ก็มีแนวคิดในการทาให้ บคุ คลได้ ปรับเปลี่ยนสังคม แต่แนวคิดดังกล่าวยังไม่ประกาศ
อย่างชัดเจนที่จะปฏิวตั ิสงั คมดังเช่นแนวคิดพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) อย่างไรก็ตามแนวคิด
ปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism) นันมี
้ ฐานคิดที่วา่ การศึกษาที่ทาให้ บคุ คลได้ คิดวิเคราะห์รวมถึงได้ รับการ
เสริ มแรง (Empowerment) และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตนเองถูกกดขี่ (Oppressive) จะนามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคม ซึง่ แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวพันธ์ไปถึงการทาให้ เป็ นพลเมืองที่เข็มแข็ง (Active
citizenship) ในอีกนัยหนึ่ง (Barr & Griffiths, 2007; Peter Jarvis & Wilson, 2005; Merriam &
Brockett, 2007)
เป้าหมายในการจัดการศึกษาตามแนวคิดข้ างต้ นนัน้ เป็ นการนาเอาการศึกษา สังคม
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจมาใช้ ในการเปลี่ยนสังคม กล่าวคือเป็ นการปลดปล่อยบุคคลจาก
การกดขี่จากการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยทาให้ บุคคลมีความเป็ นมนุษย์
(Humanization) โดยสมบูรณ์จากผู้เรี ยนที่เป็ นบุคคลธรรมและจากสังคม นอกจากนันแล้
้ วเป้าหมาย
ปลายทางเพื่อต้ องการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social transformation) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทาให้
บุคคลเกิดความเป็ นไท (Emancipatory) จากปั จจัยต่าง ๆ ที่นาเสนอไปข้ างต้ น ทังนี
้ ้การที่จะเป็ นไทได้
นันจะต้
้ องเกิดมาจากการปฏิบตั ิ การลงมือทาจึงจะเห็นผล อย่างไรก็ตามเมื่อนาแนวคิดมาใช้ ในการจัด
การศึกษาจะเห็นจากวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ การเสวนา (Dialogue) การตังค
้ าถาม (problem
posing) การสะท้ อนกลับอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection) การมีปฏิสมั พันธ์ ที่มากที่สุด
(maximum interaction) การอภิปรายกลุ่ม (discussion groups) การนาเอาสื่อที่เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวันมาให้ เกิดการเรี ยนรู้ (exposure to media and people in real life situations) การ
เรี ยนรู้ แบบก้ าวหน้ า (Radicalized Learning) นอกจากนัน้ แล้ วจากแนวคิดโรงเรี ยนที่ตายแล้ ว ยัง
นามาสู่การจัดการศึกษาที่เรี ยกว่า การศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เป็ นต้ น (Brown, 2002;
Foley, 2001; Glowacki-Dudka et al., 2012; Merriam & Brockett, 2007)
แนวคิดการปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism) มีความเชื่อในตัวผู้เรี ยนว่าเป็ นมนุษย์ที่มีความ
เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Active agents) ที่จะสามารถสร้ างโลกได้ และมนุษย์นี่เองที่เป็ นผู้สร้ าง
วัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ ใ ห้ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างไรก็ ต ามความหมายอี กนัยหนึ่ง ของค าว่าปฏิ รู ป
ก้ าวหน้ า (Radicalism) คือ การต่อต้ าน ซึ่งการต่อต้ านดังกล่าวเพื่อให้ เกิดความเป็ นไทในบุคคลและ
เป็ นการสร้ างวัฒนธรรมที่ถูกต้ องจากที่เคยมีมา อีกทังมี
้ ความเชื่อพื ้นฐานว่าปฏิรูปแล้ วจะเกิ ดสังคม
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ใหม่ที่เป็ นที่คาดหวังหรื ออุดมคติที่ปราศจากความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค การ
ใช้ แนวคิดดังกล่าวดังที่เคยเกิดขึน้ ในอดีตคือการต่อต้ านอาณานิคม การเรี ยกร้ องสิทธิ พลเมือง การ
ต่อต้ านสงครามเวียดนาม การเรี ยกร้ องสิทธิสตรี เป็ นต้ น (English & Mayo, 2012b; GlowackiDudka et al., 2012; Merriam & Brockett, 2007)
บทบาทผู้เรี ยนตามทัศนะของแนวคิดดังกล่าวนัน้ เห็นว่า ผู้เรี ยนและผู้สอนมีความเท่า
เทียมกัน การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นต้ องเรี ยนรู้ที่จะควบคุมตนเอง (Personal autonomy) ผู้เรี ยนจะได้ รับการ
เสริมแรง (Empowerment) และความร่วมมือต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นมาจากการที่ผ้ เู รี ยนมีความสมั ครใจ ใน
ส่วนบทบาทของผู้สอนนันจะมี
้ ความเท่าเทียบกับผู้เรี ยนมีหน้ าที่เพียงผู้ประสานงาน (Coordinator) ใน
ส่วนของคาแนะนานันจะไม่
้
ชี ้ทางเฉพาะทางใดทางหนึ่ง จะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ การคิดวิเคราะห์ในการ
เลือกและตัดสิ นใจด้ วยตนเอง ดังนัน้ ในการจัดการเรี ยนการสอนนัน้ จะต้ อ งใช้ การอภิปรายอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical discussion) ที่จะต้ องให้ เกิดการสะท้ อนกลับทางความคิด (Reflect) รวมถึง
การให้ ผ้ เู รี ยนตังต้
้ นการเรี ยนรู้จากการตังค
้ าถามด้ วยปั ญหา (Problem-posing) รวมถึงการใช้ ชีวิตจริ ง
มาเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์อย่างรอบด้ าน และใช้ การเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม
ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักว่าตนเองและการเรี ยนรู้จากความเป็ นจริ งนันเป็
้ นสิ่งที่แยกออกากกันค่อนข้ าง
ยาก อีกทัง้ การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดดังกล่าวให้ ผ้ ูเรี ยนได้ หลดพ้ นจากกรอบความคิดเดิม ๆ เพื่อเข้ าสู่
กรอบความคิดใหม่ (Paradigm) และเกิดการรวมตัวขึ ้นของประชาสังคม (Civil Society) อย่างไรก็
ตามในการประเมินผลการเรี ยนรู้นนั ้ ตามทัศนะของแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าสิ่งที่เป็ นรูปธรรมมากที่สุด
คือการได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเกิดปฏิบตั ิการทางการเมือง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนทุกคนคือการมีความสามารถทางปั ญญาในการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
(Critical consciousness) (English & Mayo, 2012a; Hicks, 2004; Holst, 2009; Merriam &
Brockett, 2007; Steele & Taylor, 2004)
ดังนันสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าแนวคิดการปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism) เป้าหมายปลายทาง
คือการปลดปล่อยผู้เรี ยนออกจากกรอบเดิม ๆ ที่การศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
สร้ างไว้ การทาให้ บคุ คลเหล่านันเป็
้ นไทเพื่อสร้ างกรอบความคิดใหม่ (Paradigm) และวัฒนธรรมใหม่
จึงเป็ นเนื ้อหาสาระของแนวคิดดังกล่าว ฐานคิดประการต่อมาคือธรรมชาติผ้ ู เรี ยนนันจะต้
้
องเป็ นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (Active agents) การเรี ยนรู้ใด ๆ จึงเปิ ดขึ ้นด้ วยความสมัครใจและตระหนักในสิ่งที่
จะเกิดขึ ้นตามมาทังต่
้ อตนเองและสังคม ในแนวคิดข้ างต้ นการต่อต้ านอาจจะไม่ใช่การสู้รบแต่เป็ นการ
สู้กับกรอบความคิดของตนเอง บทบาทที่สาคัญของผู้เรี ย นจึงเป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและควบคุม
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ตนเองรวมถึ ง การปลดปล่อ ยตนเองออกจากกรอบความคิด เดิ ม ส่ ว นผู้ส อนนัน้ เป็ นเพี ย งผู้ช่ว ย
(Partner) ที่ให้ คาปรึกษาที่จะเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความคิดของตนเองตัดสินใจ ในการประเมินผลนันภาพ
้
ใหญ่ที่สดุ จึงอาจเป็ นการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงได้ นนจะต้
ั ้ องมาจากผู้เรี ยนที่
มีความคิดในการวิเคราะห์ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (Critical consciousness) ในปั ญหาต่าง ๆ
ด้ วยตนเอง
บทสรุป
ดัง ที่ ไ ด้ น าเสนอแนวคิด เชิ ง ปรั ช ญาทางการศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตลอดชีวิตไปแล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่าแนวคิดเชิงปรัชญาต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้ วย แนวคิดทาง
พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) แนวคิ ด ทางเสรี นิ ย ม (Liberalism) แนวคิ ด ทางมนุ ษ ยนิ ย ม
(Humanistic) แนวคิดทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) และแนวคิดการปฏิ รูปก้ าวหน้ า
(Radicalism) จะเห็นได้ วา่ แนวคิดต่าง ๆ ไม่ได้ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บางแนวคิดเป็ นจุดเริ่ มต้ น
และจุดสิ ้นสุดของกันและกัน บางแนวคิดยังมีพื ้นฐานที่ร่วมกันแต่มีเป้าหมายที่ตา่ งกัน ดังที่ได้ นาเสนอ
ไปแล้ ว สิ่งที่จะต้ องพิจารณาต่อไปว่าสิ่งใดคือสิ่งสาคัญในการเรี ยนรู้เชิงปรัชญา เมื่อพิจารณาผู้เรี ยน
แล้ วจะพบว่าผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ ในสิ่งใด ๆ ก็ตามจะต้ องเกิดขึ ้นมาจากแรงจูงใจทังจากตนเองและจาก
้
สังคม เมื่อตนเองสนใจที่จะเริ่ มเรี ยนรู้แล้ วก็จะนาตนเองไปสู่ความรู้เพื่อให้ เกิดประสบการณ์ แต่การที่
จะสร้ างองค์ความรู้ได้ นนผู
ั ้ ้ เรี ยนจะต้ องมีรูปแบบการเรี ยนรู้ของตนเองซึ่งลักษณะข้ า งต้ นมีความสาคัญ
เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลอาจจะไม่สามารถนาไปใช้ กับอีกบุคคลได้ ดังนันรู
้ ปแบบ
การเรี ยนรู้ (Learner Styles) จึงเป็ นอัตลักษณ์ของบุคคล จากนันเมื
้ ่อผู้เรี ยนมีรูปแบบการเรี ยนรู้ของ
ตนเองแล้ วจะส่งผลความต้ องการในการเรี ยนรู้ (Learner Needs) ซึ่งความต้ องการดังกล่าวจะเป็ น
ตัว กาหนดปรั ช ญาในการเรี ย นรู้ ของบุคคล ซึ่ง อาจจะอธิ บ ายคาว่า ปรั ช ญาในที่ นีไ้ ด้ ว่าเป็ นกรอบ
ความคิด (Paradigm) หรื อเป็ นมุมมอง (Perspective) ของแต่ละบุคคล ปั จจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา
ข้ างต้ นจะเป็ นสิ่งที่กาหนดรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้และบทบาทหน้ าที่ของผู้สอนต่อผู้เรี ยน รวมกระทัง่
การจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม (Appropriate) กับสภาพบริบทของผู้เรี ยน เมื่อปั จจัยหลักของผู้เรี ยนและ
ปั จจัยเสริมคือการจัดการเรี ยนรู้จากบทบาทของผู้สอนและวิธีสอน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์
และใคร่ ครวญรวมถึงการสะท้ อนกลับเชิงความคิดที่มีต่อตนเองและการเรี ยนรู้และนาไปสู่ปลายทาง
คือการที่ผ้ ูเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนันสามารถวิ
้
เคราะห์ได้ ในหลายมิติ
กล่าวคือถ้ าพิจารณาในความแคบก็จะพบว่า ผู้เรี ยนเปลี่ยนอาจจะเกิดขึ ้นที่พฤติกรรมหรื อความคิด
เปลี่ยน แต่ถ้าในมิติของความหมายกว้ าง อาจจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ ทักษะ ความรู้ และ
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ทัศ นคติ ทัง้ นี อ้ าจรวจไปถึง ความคิด เชิ ง สร้ างสรรค์ ของบุคคลร่ วมด้ ว ยก็ ไ ด้ การที่ จ ะพิจ ารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้ ลึกซึ ้งจึงจาเป็ นต้ องศึกษากันในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปเป็ น
แผนผังความคิดได้ ตามรูปดังต่อไปนี ้
ปรัชญา
(Philosophies)
ความต้ องการของผู้เรี ยน
(Learner Needs)
รูปแบบการเรี ยนรู้
(Learner Styles)

ประสบการณ์ผ้ เู รี ยน
(Learner Experience)

บทบาทผู้สอน
(Role of Teacher)

ผู้เรี ยนสะท้ อนวิธีคิด
(Learners' Critical
Reflection)

ผู้เรี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
(Learner Changed)

วิธีสอน
(Methods of Teaching)

แรงจูงใจของผู้เรี ยน
(Learner Motivation)

รู ป 2 แนวคิดเชิงปรัชญาที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ที่มา : (Wang & Sarbo, 2004)
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จากแนวคิดเชิงปรัชญาที่นาเสนอมาจะเห็นได้ ว่าการที่จะเรี ยกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนัน้
ไม่สามารถกล่าวได้ ว่ามาจากแนวคิดเชิงปรัชญาแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็ นการเฉพาะ แต่การจะเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิตได้ นนจะเป็
ั้
นต้ องอาศัยแนวคิดเชิงปรัชญาหลาย ๆ แนวคิดเข้ ามามีส่วนในการ
สร้ างคาว่าการศึกษาตลอดชีวิตในเชิ ง ปฏิบัติการ ดัง ที่ ได้ กล่าวไปแล้ วว่าการจะศึกษาแนวคิดเชิ ง
ปรัชญานันจ
้ าเป็ นต้ องศึกษาจากนักคิดต่าง ๆ การศึกษาตลอดชีวิตก็เช่นกัน มีหลากหลายมุมมอง
กล่าวคือเมื่อกล่าวถึงการศึกษาผู้ใหญ่ขนพื
ั ้ ้นฐาน ก็จะเน้ นหนักไปทางแนวคิดเชิงปรัชญาพฤติกรรม
นิยม หากเป็ นการศึกษาตลอดชีวิตของกลุ่มที่เป็ นหัวก้ าวหน้ าก็จะเน้ นหนักไปทางแนวคิดการปฏิรูป
ก้ าวหน้ า (Radicalism) เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวอาจจะมองเชิงแยกส่วนมากเกินไป แต่เมื่อ
พิจารณาจากองค์รวมแล้ ว จะเห็นได้ ว่าการที่จะจัดการเรี ยนรู้ ใด ๆ ก็ตามจะต้ องประเมิ นหาความ
ต้ องการ (Needs) ของผู้เรี ยนก่อน ซึ่งเป็ นแนวคิดเชิงปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) เมื่อ
จัด การเรี ย นรู้ จะเป็ นต้ อ งน าถึ ง ถึ ง ความเป็ นมนุษ ย์ ข องผู้เ รี ย นซึ่ง มาจากแนวคิ ด ทางมนุษ ยนิ ย ม
(Humanistic) การเรี ยนรู้ระหว่างนันจะต้
้
องผู้เรี ยนเกิดความเป็ นอิสระและปราศจากการครอบงา ซึ่ง
มาจากฐานคิดของแนวคิดทางเสรี นิยม (Liberalism) และแนวคิดการปฏิรูปก้ าวหน้ า (Radicalism)
จากนันเข้
้ าสูก่ ารประเมินจะต้ องประเมินตามศักยภาพและความต้ องการของผู้เรี ยนจึงเป็ นการรวมเอา
ทุก ๆ แนวคิด มารวมกันและร่ วมกับผู้เรี ยนในการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ นัน้ ๆ ดัง นัน้ จะเห็ นได้ ว่า
การศึกษาตลอดชีวิตจะใช้ แนวคิดเชิงปรัชญาเพียงประเภทเดียวนั น้ อาจจะกล่าวเช่นนันได้
้ ค่อนข้ าง
ยาก หากแต่เกิดขึ ้นจากแนวคิดต่าง ๆ ที่มีส่วนทาให้ เกิดเป็ นคากว่าการศึกษาตอดชีวิต อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปแนวคิดเชิงปรัชญาทางการศึกษาตลอดชีวิตได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 4 สรุปแนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
สาระสาคัญ
แนวคิดเชิงปรัชญา

พฤติกรรมนิยม
(Behaviorism)

ความเชื่อ

ผู้เรี ยนเป็ น
เครื่ องจักรกล

ธรรมชาติ
ผู้เรียน
พฤติกรรมของ
บุคคลนันเป็
้ น
ผลมาจากการ
วางเงื่อนไข

บทบาทผู้สอน

ผู้จดั การ
(Manager)

วิธีการ
ประเมินผล

นักคิด
ที่สาคัญ

การสังเกต
พฤติกรรม

สกินเนอร์
(Skinner)
ทรอนไดค์
(Thorndike)
ไทเลอร์
(Tyler)
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สาระสาคัญ
แนวคิดเชิงปรัชญา

เสรีนิยม
(Liberalism)

มนุษยนิยม
(Humanistic)

พิพัฒนาการนิยม
(Progressivism)

ปฏิรูปก้ าวหน้ า
(Radicalism)

ความเชื่อ

ธรรมชาติ
ผู้เรียน

จะเกิดความ
ฉลาดต้ องให้
เสรี ภาพ

- เป็ นบุคคลที่มี
เหตุผล
- จะต้ องมี
ความรู้รอบ
(Renaissance
person)

บทบาทผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

วิธีการ
ประเมินผล

นักคิด
ที่สาคัญ

ท่องจาหรื อการ
เขียนเรียงความ

โฮล (Houle)
แอดเลอร์
(Adler) บลูม
(Bloom) ลอร์
สัน (Lawson)
และ ปี เตอร์ สนั
(Paterson)

ผู้เรี ยนก็เป็ น ผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่มี
มนุษย์คนหนึง่ ที่ แรงจูงใจในการ
มีชีวติ จิตใจ
เรี ยนรู้สงู มาก

ผู้อานวยความ
สะดวก
(Facilitator)

ประเมินตนเอง

- ผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
- สามารถ
ปรับตัวให้ เข้ า
กับสิง่ ต่าง ๆ
รอบตัวได้

ผู้จดั การเรี ยนรู้
(Organizer)
แนะนา
กระบวนการ
เรี ยนรู้

- การสังเกต
- การสาธิต
ปฏิบตั ิ

ความเป็ น
ประชาธิปไตย
และความคิด
สร้ างสรรค์

- ได้ คิดวิเคราะห์ - ผู้เรี ยนและ
และไม่ถกู กดขี่ ผู้สอนมีความ
จะนามาสูก่ าร
เท่าเทียมกัน
เปลีย่ นแปลง - ควบคุมตนเอง
ผู้ช่วย (Partner)
สังคม
(Personal
- มีความเป็ น
autonomy)
ผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง

- เห็นการ
เปลีย่ นแปลง
ทางสังคม
- เกิดการคิด
วิเคราะห์

มัลคัม โนวส์
(Malcolm
Knowles)
แพตต์ (Pratt)
แมคเคนไซ
(McKenzie)
จอห์น ดิวอี ้
(John Dewey)
เอ็ดเดิร์ด ลิน
เดอร์ แมน
(Eduard
Lindeman)

อิวาล อิลลิช
(Ivan Illich)
เปาโล แฟร์ เร่
(Paulo Freire)
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ตอนที่ 3 แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษารายละเอียดในตอนที่ 3 นี เ้ ป็ นการนาเสนอข้ อมูลเรื่ องความเป็ นมาของแนวคิด
ลัก ษณะของแนวคิด และหลัก ของการศึก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจในประเด็ น เรื่ อ ง
การศึกษาตลอดชีวิตอย่างลึกซึ ้ง ดังมีรายละเอียดของข้ อมูลในแต่ละส่วนดังต่อไปนี ้
ความเป็ นมาของแนวคิด
เมื่อกล่าวถึงแนวคิด (Concept) ของการศึกษาตลอดชีวิต ผู้อ่านจะคุ้นชินอย่างมาก
ระหว่างคาว่า การศึกษาตลอดชีวิต “Lifelong Education” และ คาว่า การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong
Learning” ท่านทังหลายอาจเข้
้
าใจว่าสองคานี ้เป็ นคาคาเดียวกัน และมีความหมายคล้ ายกัน แต่เมื่อ
ศึกษาในรายละเอียดแล้ ว จะพบว่ามีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนัยของความหมาย ใน
แต่ละช่วงเวลา ซึง่ มีข้อแตกต่างในทัศนคติของผู้นาเสนอแนวคิด และสุดท้ ายนามาสู่การยกระดับมาสู่
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (Boshier, 1998) ซึ่งผู้เขียนจะได้ อธิบายนัยดังกล่าวไว้ แล้ ว
ข้ างต้ น
Dave and Cropley (1976) ได้ กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ซึ่งครัง้ นันได้
้ เน้ นคาว่า
“Lifelong Education” และนาเสนอว่า กระบวนการพัฒนาของบุคคล สังคม รวมไปถึงการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญผ่านช่วงชีวิต (life span) ของตนเองเป็ นหนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทังในมิ
้ ติ
ของของตนเองและส่วนร่ วม อี กทัง้ กล่าวว่า การศึกษาตลอดชี วิตเป็ นการศึกษาแบบองค์รวม ซึ่ง
ครอบคลุมรู ปแบบการศึกษาในระบบ (Formal) การศึกษานอกระบบ (non-formal) และ การศึกษา
ตามอัธ ยาศัย (informal) และมี ค วามพยายามที่ จ ะเชื่ อมโยงโครงสร้ างทัง้ หมดและระยะเวลาใน
การศึกษา (stages of education) เข้ าด้ วยกัน ดังนันการน
้
าแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตไปปรับ
และน าเสนออี ก ครั ง้ ขององค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) จึงไม่ใช่แนวคิดใหม่ (Peter Jarvis, 2004) อีกทัง้ Dewey (1968)เสนอว่าเมื่อกล่าวถึงคา
ว่าการศึกษาจะต้ องไม่สิ ้นสุดของความรู้เมื่อออกจากโรงเรี ยนไปแล้ ว ซึ่งประเด็นข้ างต้ นเป็ นเป้าหมาย
ของสถาบันการศึกษา (School Organization) ในการรับประกันการเกิดขึ ้นของการศึกษา และเป็ น
พลังในการเจริญเติบโต นอกจากนันแล้
้ วแนวโน้ มในการเรี ยนรู้จากชีวิตของตนเองและการปรับเปลี่ยน
ให้ เข้ าชีวิตของตนถื อเป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้ ในการดารงชีวิตอยู่ ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่ดีของการจัด
การศึกษา นอกจากนันแล้
้ ว Dewey เป็ นนักการศึกษาอยู่ฝั่งประเทศอังกฤษและเป็ นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดต่อนักการศึกษาฝั่ งสหรัฐอเมริ กาอย่างมาก คือ Lindeman ซึ่งต่อมาได้ เขียนหนังสือชื่อ "The
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Meaning of Adult Education" และ Lindeman ยังมีอิทธิพลทางความคิดต่อ Malcolm Knowles
ด้ วย (Peter Jarvis, 2004)
การให้ ค าจ ากัด ความของการศึก ษาตอดชี วิ ตไม่ส ามารถให้ ไ ด้ โดยกระจ่า งนัก ทัง้ นี ้
เนื่ องจากเป็ นการรวมกั นทัง้ หมดของศาสตร์ ที่ว่าด้ วยการศึกษาต่อเนื่ องและการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่ง
แนวคิดและหลักการมีความสอดคล้ องกัน และมีหลายส่วนที่คาบเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออก (Overlap)
(Aspin & Chapman, 2007)
การศึกษาผู้ใหญ่เป็ นการเรี ยนรู้ที่โปรแกรมการศึกษาค่อนข้ างมีโครงสร้ าง ซึ่งผู้เรี ยนเป็ น
ผู้ใหญ่มากกว่าเป็ นวัยอื่น ๆ ผู้เรี ยนในวัยดังกล่าวจึงมาจากสังคมที่หลากหลาย และประกอบไปด้ วย
ทัศนคติและการให้ ความสาคัญในสิ่งที่ตนเองมีความต้ องการ ในส่วนของการศึกษาต่อเนื่องมีลกั ษณะ
คล้ า ยกับ การศึก ษาผู้ใ หญ่ แต่โ ปรแกรมการศึก ษาที่ จัด ให้ มี ค วามแตกต่า งกัน กล่ า วคื อ การจัด
โปรแกรมการศึกษาให้ นนเป็
ั ้ นส่วนที่ตอ่ ยอดจากความรู้เดิม มากกว่าจะเป็ นการเรี ยนขันพื
้ ้นฐานเหมื อน
การศึกษาผู้ใหญ่ ดังนัน้ การเรี ยนรู้ รู ปแบบดังกล่าวนีผ้ ้ ูเรี ยนจะสามารถเลือกเรี ยนในสิ่งที่สนใจและ
นาไปใช้ จริ งกับการงาน อาชีพของตนเอง การศึกษาตลอดชีวิตก็เช่นกันเป็ นการรวมลักษณะต่าง ๆ
ของรูปแบบการศึกษาแต่ละประเภทดังที่กล่าวมาข้ างต้ นเข้ ามาไว้ ด้วยกัน (Peter Jarvis, 2008)
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แนวคิดเรื่ องการศึกษาก็มีความชัดเจน นอกจากนันแล้
้ วยัง
เป็ นการมุ่ง เน้ นไปที่ ก ารพัฒ นาบุคคลมากยิ่ง ขึน้ (Lengrand, 1975) ในปี ค.ศ. 1972 องค์ การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ นาเสนอรายงานเรื่ อง
"Learning to Be" ซึ่งถือเป็ นการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาขององค์กรขนาดใหญ่เป็ นครัง้ แรก
โดยแนวคิดสาคัญคือ การแสดงวิสยั ทัศน์ในการสนับสนุนถึงความจาเป็ นของบุคคลในการเรี ยนรู้ สิ่ง
รอบตัว อาทิ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ อีกทังเป็
้ นการ บูรณาการการศึกษาผู้ใหญ่ให้ เข้ า มาเป็ นส่วน
หนึ่งในรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยเป็ นการปรับตัวของบุคคลหลังจากที่พ้นจากโรงเรี ยนไปแล้ ว (Faure,
1972b)
ในปี ค.ศ. 1973 องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (OECD) ได้
นาเสนอ Recurrent Education โดยการนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนรู้แบบหน้ าหลัง กล่าวคือ เป็ นการ
ส่ง เสริ ม ให้ มี การศึกษาให้ แก่เ ด็กและวัยรุ่ น โดยเป็ นการเสริ ม สร้ างนอกเหลื อจากหลักสูตรที่ เรี ยน
ตามปกติ อาจกล่าวได้ ว่าคล้ ายเป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดยรูปแบบการเรี ยนรู้ที่นาเสนอไปนันเป็
้ น
การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ซึ่งนอกเหนือจากงานตามปกติที่ทาอยู่แล้ ว อย่างไรก็
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ตามจากรายงานขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และรายงาน
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1972
ดังที่กล่าวไปข้ างต้ นเป็ นการเชื่อมกลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนัน้
แล้ วมี ความเชื่ อว่าการอบรมและการศึกษาสามารถเสริ ม สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ เพื่ อความเป็ น
พลเมืองได้ อย่างเต็มที่ (Carr, 2009)
จุดเปลี่ยนที่ ส าคัญ ของการศึกษาตลอดชี วิต เกิ ดจากรายงานขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยได้ มีการยกระดับจาก การศึกษา
ตลอดชีวิต “Lifelong Education” เป็ นคาว่า การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” โดยในต้ น
ค.ศ. 1970 คาว่าการศึกษาตลอดชีวิตมีความเข้ าใจในระดับหนึ่งว่าเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและทักษะความสามารถของบุคคล ซึ่งเน้ นกระบวนการทางสังคมและโครงสร้ าง ทัง้ นี ้ลักษณะ
ดังกล่าวมีความมุ่ง หมายที่ จะพัฒนาบุคคลและสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลก
(Bagnall, 2000) อย่างไรก็ ตาม ในปี ค.ศ. 1990 - 2000 คาว่า การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต “Lifelong
Learning” สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ ดีกว่า กล่าวคือ ในยุคหลังมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะบุคคล
ในการเผชิญหน้ ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว (Peter Jarvis, 2007)ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ด้ วยแรงจูงใจไม่ว่าจะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ล้ วนทาให้ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทาให้ แนวคิดของ
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตมีความคมชัดมากขึน้ หลังจาก ปี ค.ศ. 1990 ทังนี
้ เ้ นื่องมาจากการมุ่งเน้ นที่จะ
เรี ยนรู้เพื่อจะได้ รับ (Learning to earn) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social contributions) (Carr,
2009)
รายงานฉบั บ ต่ อ มาขององค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1996 โดย Delors (1996) นาเสนอในหัวข้ อเรื่ อง Learning :
the treasure within ชื่อเรื่ องแปลเป็ นภาษาว่า การเรี ยนรู้ : ขุมทรัพย์ในตน (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543) การนาเสนอแนวคิดในครัง้ นี ้ ผู้นาเสนอได้ นาเสนอแตกต่างไปจากครัง้ ก่อน
ซึง่ มีประเด็นที่ถกู หยิบยกขึ ้นมาพิจารณาโดย Delors ใช้ คาว่า 4 เสาหลัก (Pillars) ได้ แก่ การเรี ยนเพื่อ
รู้ (Learning to know) การเรี ยนรู้ เพื่อสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง (Learning to do) การเรี ยนรู้
เพื่อที่จะได้ อยู่ร่วมกัน (Learning to live together) และ การเรี ยนรู้ เพื่อชีวิต (Learning to be)
(Delors, 1996)
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นผู้เขียนนาเสนอให้ ผ้ อู ่านได้ เห็นช่วงเวลาและแนวคิดในการศึกษา
ตลอดชีวิตของนักการศึกษาที่พยายามนาเสนอรูปแบบและแนวคิดในการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม
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รูปแบบและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิตอาจจะมีความแตกต่างกันบ้ าง ขึ ้นอยู่กบั บริ บทแวดล้ อม
ในช่วงเวลานัน้ (Matheson & Matheson, 1996) แต่แนวคิดหลัก (Core concept) ในการศึกษา
ตลอดชีวิต คือ การที่ได้ สง่ เสริมให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและตอบสนองต่อความต้ องการ
ของบุคคลเป็ นหลัก ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองให้ เท่าทันกับบริ บทของสังคม
รอบตัวของบุคคลเป็ นสาคัญ ดังนันแล้
้ วแนวคิดหลักจึงเป็ นการพัฒนาที่ตวั บุคคล (Individual) ให้ มี
ความสามารถ จากนันจึ
้ งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาต่อสังคมในอีกขันตอนหนึ
้
่ง การศึกษาและเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตเน้ นกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มที่ออกกลางคันและผู้ที่จบจากระบบการศึกษาไปแล้ ว แต่
อย่างไรก็ยงั หมายรวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบการศึกษาในการสร้ างเสริ มประสบการณ์ ซึ่งเป็ น
การจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ่านช่วงชี วิต ทัง้ นีเ้ ป็ นการเรี ยนรู้ จากตนเองเป็ นส าคัญเพื่ อเต็มเติมความเป็ น
พลเมืองและการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (Field & Leicester, 2000)
ลักษณะของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ลักษณะที่ส าคัญ ของแนวคิดการศึกษาตลอดชี วิตในแต่ละยุคที่ไ ด้ นาเสนอไปข้ างต้ น
คงจะทาให้ ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจความเป็ นมาและการเปลี่ยนทางแนวคิด รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิตและ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตขึ ้นมาในระดับหนึง่ นอกจากนันแล้
้ วผู้เขียนได้ นาคุณลักษณะที่สาคัญของแนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต (Some concept - characteristic) มาประกอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจนใน
การศึกษาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ดัง จะเห็นได้ ว่าแนวคิดสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเป็ น
การพัฒ นาตนเองในล าดับแรก โดยการเติมเต็ม ในส่วนที่ จ ะต้ องพัฒ นากระทั่งนามาสู่การพัฒ นา
คุณภาพชีวิต การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีพื ้นฐานมาจากความรู้เดิมและส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินชีวิตมาเป็ นฐานในการพัฒนาเป็ นลาดับต่อมา และลาดับสุดท้ ายคือการได้ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมและบริบทแวดล้ อมที่บคุ คลนัน้ ๆ อาศัยอยู่ กระบวนการที่เกิดขึ ้นย่อมแสดงให้ เห็นถึง
ความเป็ นกลไก (Dynamic) ของการเสริ มสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และนามาสู่การสร้ างการศึกษา
ตลอดชีวิตร่วมกันของบุคคลในสังคม ดังนันการศึ
้
กษาแต่ละรูปแบบจะมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง
รู ป แบบของการศึก ษาตลอดชี วิ ต ก็ เ ช่ น กั น การจ าแนกว่ า เป็ นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หรื อ ไม่ นัน้
จาเป็ นต้ องอาศัยการพิจารณารูปแบบและลักษณะของการศึกษา นอกจากนันแล้
้ วการทบทวนเอกสาร
ทางการศึก ษาตลอดชี วิต พบว่าลักษณะของการศึกษาตลอดชี วิ ตแบ่ง ออกเป็ น 3 ประการคื อ 1)
ลักษณะของแนวคิด 2) ลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิตในบุคคล (Characteristics of lifelong
learners) ในลักษณะดังกล่าวนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย ได้ แก่ ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะ
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กลุ่ม และ 3) ลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิตในองค์กร ผู้เขี ยนขอนาเสนอลักษณะของแนวคิด
เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้น โดยคุณลักษณะที่สาคัญของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
(Some concept - characteristic) ซึง่ (Dave, 1973) ได้ อธิบายภาพรวมของแนวคิด ไว้ ดงั นี ้
1. ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต มีคาที่มีความสัมพันธ์ ประกอบด้ วย 3 คา คือ
ชี วิ ต (life) ตลอดชี วิ ต (lifelong) และ การศึก ษา (education) โดยทัง้ สามค าดัง กล่ า วนี ร้ วมเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) เป็ นการให้ ความหมายที่ค่อนข้ างใหญ่มากในการเรี ยนรู้
ของบุคคลที่มีความยาวนานตลอดชีวิต
2. การศึกษาไม่ได้ สิ ้นสุดหลังจากที่พ้นจากในระบบโรงเรี ยนแล้ วเท่านัน้ แต่กระบวนการ
การศึกษาจะต้ องเกี่ยวข้ องกับชีวิตบุคคลตลอดทุกช่วงอายุ ซึ่งไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลา รวมถึงสถานที่
ด้ วย
3. การศึกษาตลอดชีวิต ไม่ได้ จาเพาะเจาะจงด้ านการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)
เท่านัน้ แต่เป็ นการศึกษาตัง้ แต่เกิ ดจนกระทั่ง วาระสุดท้ ายของชี วิต ซึ่ง ได้ แก่ การศึกษาก่อนระบบ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาระดับอื่ น ๆ ฉะนัน้ การศึกษาตลอดชีวิตจึง เป็ น
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูน พัฒนาทักษะการเรี ยน การศึกษาที่ฝึกฝนทักษะในทุกปะเภทการศึกษาเอาไว้
4. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการศึกษาที่นาเอาคุณลักษณะของการศึกษาต่างประเภท
เข้ าไว้ ในตัวเอง ซึ่ง ประกอบไปด้ วย การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
5. การเรี ยนรู้ ที่มี จุดเริ่ ม ต้ นจากสถาบันครอบครัว ถื อเป็ นการเรี ยนรู้ อันดับแรกและมี
ความสาคัญที่สุดของการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากจะทาให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ บทบาทและหน้ าที่ของ
ตนเองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทสังคม
6. ลัก ษณะอี ก ประการหนึ่ง ที่ มี ค วามหมายอย่า งยิ่ ง ต่อ การจัด ศึก ษาตลอดชี วิ ต คื อ
บทบาทของชุมชน ที่ทาหน้ าที่ในการให้ เสริมสร้ างการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของชุมชน ซึ่งทาให้ บคุ คล
ได้ เรี ยนรู้ ในการทาหน้ าที่ของตนเองซึ่งจะทาให้ มีความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นรอบข้ าง และเกิดการ
พัฒนาทักษะของบุคคลไปตามสภาพสังคมนัน้ ๆ
7. หน่วยงาน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มการศึกษาต่างก็มีส่วนสาคัญ ใน
การเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการพัฒ นาการศึก ษาตลอดชี วิ ตให้ เป็ นรู ป ธรรม ซึ่ง หน่ว ยงานข้ า งต้ นจะที่ จ ะ
ดาเนินการส่งเสริ มและสร้ างการศึกษาตลอดชีวิตได้ เพียงลาพัง แต่จะต้ องใช้ ความร่ วมมือจากภาคี
เครื อข่ายในการประสานความร่วมมือให้ บคุ คลได้ มีการศึกษาตลอดชีวิต
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8. การศึก ษาตลอดชี วิ ต เป็ นกระบวนการการศึก ษาที่ อ าศัย ความต่อ เนื่ องและการ
เชื่อมโยงกันระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ดังนันจึ
้ งเป็ นมิตทิ ี่มีระยะเวลายาวนาน
9. การศึกษาตลอดชีวิต จะต้ องใช้ การบูรณาการเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้ แก่ชีวิต
รวมถึงบทบาทต่าง ๆ ทังชี
้ วิต และสังคม ในมิติต่าง ๆ มาเพื่อนามาสู่เสริ มสร้ างการศึกษาตลอดชีวิต
ให้ แก่บคุ คล
10. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงความมีประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าการศึกษา
ตลอดชีวิตมีคณ
ุ ลักษณะที่มีความเป็ นสากลอยูม่ าก
11. คุณ ลักษณะพิเ ศษของการศึก ษาตลอดชี วิ ต คื อ มี ค วามยื ด หยุ่น ในด้ า นเนื อ้ หา
เทคนิคการเรี ยนรู้ รวมไปถึงระยะเวลาในการศึกษา
12. การศึก ษาตลอดชี วิ ต เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามต่อ เนื่ อ งเป็ นกลไก (Dynamic
Approach) การจัดการศึกษาจะต้ องนาเนื ้อหา สื่อ รวมไปถึงเครื่ องมือและวัสดุทางการศึกษา นามา
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาให้ เกิดทักษะใหม่
13. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการจัด การศึกษาที่ นาเอาการเรี ยนรู้ รู ปแบบต่าง ๆ มา
ผสมผสานให้ เกิดรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ที่เรี ยกว่าเป็ นวิทยาการทางการศึกษา
14. การศึกษาตลอดชีวิต ได้ เน้ นเนื ้อหาที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความรู้ทวั่ ไป และความรู้
ที่เป็ นทักษะเฉพาะด้ าน อย่างไรก็ตามความรู้ทงสองส่
ั้
วนนี ้ไม่ได้ แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่จะมี
ความสัมพันธ์กนั โดยธรรมชาติของเนื ้อหาสาระอยูใ่ นตัวเอง
15. ทักษะกระบวนการการปรั บตัวและแนวคิดใหม่ (Innovative) ของบุคคล รวมถึง
สังคม จะได้ รับการเติมเต็มผ่านการศึกษาตลอดชีวิต
16. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นสิ่งที่เติมเต็มทักษะขอบุคคลให้ มีความครบถ้ วนสมบูรณ์
มากขึ ้นนอกจากนันแล้
้ วยังเป็ นการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างของบุคคลไปในตัวด้ วย
17. ความมุ่งหมายปลายทาง (The ultimate goal) ของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การ
พัฒนาบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น (Quality of Life)
18. หลักสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตที่ต้องมีก่อนการจัดการศึกษา คือ การเข้ าถึง
โอกาสของทุกคน แรงจูงใจในการเรี ยน และความสามารถในการศึกษาของบุคคลนัน้ ๆ
19. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทาให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง โดยเป็ นการนาเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ เพื่อประโยชน์สงู สุดในการศึกษา
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20. ในขัน้ การปฏิ บัติการ หรื อการนาไปใช้ การศึกษาตลอดชี วิตจะเป็ นจุดเชื่ อมโยง
ระหว่างการศึกษาต่างรูปแบบให้ เกิดความสัมพันธ์กนั ทังนี
้ ้เป็ นการนาเอาประเภทของการศึกษาแบบ
ต่าง ๆ เข้ ามาไว้ ด้วยกัน
สรุปได้ ว่าลักษณะของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมีความเกี่ยวข้ องกับ ชีวิต ตลอดชีวิต
และการศึกษา รวมกันเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษารู ปแบบดังกล่าวไม่ได้ สิ ้นสุดหลังออกจาก
ระบบการศึกษาไปแล้ วแต่หมายความรวมถึงการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต อีกทังยั
้ งเป็ นการรวมเอา
การศึกษา ทุกประเภทมาไว้ ด้วยกัน การปลูกฝั งความรู้ ทัศนคติที่มาจากสถาบันครอบครัวจะมีพลัง
มากที่สดุ ซึง่ กล่าวได้ วา่ สังคมแวดล้ อมรวมทังชุ
้ มชนที่อยู่อาศัยมีผลอย่างมากในการจัดการศึกษา การ
ที่จะส่งเสริ มดังที่กล่าวมานัน้ จะต้ องใช้ ภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ ร่ วมกันจัด โดยจะต้ องมีความต่อเนื่อง
เพราะกระแสสัง คมโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา การเติม เต็ม ในส่ว นที่ ข าดหายไปจึง มี
ความสาคัญ นอกจากนันแล้
้ วการศึกษายังบ่งบอกถึงความเป็ นประชาธิปไตย กล่าวคือ หากสามารถ
เรี ย นรู้ ได้ ทุก เรื่ อ งเข้ า ถึ ง ทุก แหล่ ง เรี ย นรู้ รวมไปถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ล้ ว นเป็ นการใช้ ก ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาให้ แก่บคุ คลทุกกลุ่มจาเป็ นต้ องมีความ
ยื ดหยุ่นและนาเอาทรัพยากรทุกด้ านเข้ ามาบูรณาการให้ เกิดความรู้ ทั่วไปจนถึงขัน้ เชี่ยวชาญ ทัง้ นี ้
เพื่อให้ เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ให้ เกิดการเชื่อมโยง รวมถึงการเข้ าถึงโอกาสต่าง ๆ ทางการศึกษา และ
นามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่สดุ ซึ่งข้ อมูลส่วนนี ้ผู้วิจยั จะนาไปวิเคราะห์ ร่วมกับเอกสารแล้ ว
นาเสนอในส่วนของการวิเคราะห์ผลบทที่ 4 ต่อไป
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
จากแนวคิดที่ได้ นาเสนอไปข้ างต้ นนัน้ ส่งผลมายังหลักของการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เขียนจะนาเสนอแนวคิดต่างประเทศและใน
ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
รายงานขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้ นาเสนอแนวคิดในการ
จัดการศึกษาซึ่งรวมถึงหลักของการศึกษาตลอดชีวิตด้ วย ซึ่งในรายงานฉบับดังกล่าวชื่อว่า Learning
– A Treasure Within (การเรี ยนรู้ : ขุมทรัพย์ในตน) ได้ เสนอเสาหลักไว้ ดงั นี ้ (Delors, 1996)
1) การเรี ยนเพื่อรู้ (Learning to know) เป็ นการเรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้ ร้ ูขอบข่าย
ของเรื่ องนันให้
้ เข้ าใจถ่องแท้
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2) การเรี ยนรู้เพื่อปฏิบตั ิได้ จริ ง (Learning to do) เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิ
ได้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้ องกับงานที่กาลังทาอยู่โดยจะต้ องใช้ ทกั ษะพื ้นฐานต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ เป็ นต้ น
3) การเรี ยนรู้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการ
ดารงอยู่ของชีวิตในสังคมแห่งความเป็ นจริ งที่จะต้ องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันซึ่งเป็ นทักษะของการอยู่
รอดในสังคมและการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นปกติสขุ
4) การเรี ยนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อให้ เข้ าใจชีวิตของตนเองและ
ชีวิตของผู้อื่น ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้กบั การปรับทัศนคติของตนเองและใช้ ความคิดในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ
มากขึ ้น
ในส่วนของประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ นาเสนอ
หลักการการศึกษาตลอดชีวิต ทังสิ
้ ้น 13 ประการ โดยประกอบไปด้ วยดังนี ้
1) หลักความจาเป็ น การศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตข้ างไม่ใช่เรี ยนเพื่อเอาความรู้แต่เป็ น
การเรี ยนรู้ เพื่อเอาตัวรอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกจึงมีความจาเป็ นต้ องพัฒนาตนเองให้
เกิดการเรี ยนรู้เพื่อต่อสูก่ บั การแข่งขันในการดารงชีวิต
2) หลักความเชื่อมัน่ เป็ นหลักการที่มอบความเป็ นตัวตนให้ แก่ผ้ เู รี ยน ซึ่งมีความเชื่อมัน่
ในตัวผู้เรี ยนว่าจะสามารถเรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ได้ ตรงตามความต้ องการของตนเอง
3) หลักความครอบคลุม เป็ นการศึกษาที่เน้ นให้ ถึงความเป็ นสิ่งเดียวกันทังการศึ
้
กษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ รวมถึงการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็ น
ส่วนๆ ได้ เพราะทุกสิ่งล้ วนมีความเชื่อมโยงกัน
4) หลัก ความเสมอภาค การศึก ษาในอนาคตจะเป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ูเ รี ย นมี สิ ท ธิ เ ท่า เที ย มกัน
สามารถเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษา รวมถึงสิทธิในการเรี ยนรู้ตรงตามความต้ องการ โดยลดข้ อจากัดที่
เกิดจากการเรี ยนรู้ให้ ได้ มากที่สดุ
5) หลักการผสมผสาน การศึกษาจะต้ องเป็ นสิ่งที่เรี ยกว่าเนื ้อเดียวกัน การศึกษาและการ
เรี ยนรู้ ของบุคคลเพื่ อทาให้ การศึกษาตลอดชีวิตนัน้ เป็ นจริ ง ได้ นัน้ จะต้ องผสมผสานหลักการและ
แนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
6) หลักการเทียบโอน การเรี ยนรู้ ในประเภทใดประเภทหนึ่งเมื่อต้ องการจะข้ ามไปอี ก
ประเภทก็สามารถกระทาได้ เนื่องจากการศึกษาถึงแม้ จะต่างประเภทแต่อยู่ในระนาบเดียวกัน การ
เรี ยนรู้ที่มีความต่อเนื่องจะต้ องไม่มีอปุ สรรคสาหรับผู้เรี ยนรู้
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7) หลักของความหลากหลายและเป็ นประชาธิ ปไตย การเรี ยนรู้ เพื่อให้ ไปถึงเป้าหมาย
ของผู้เรี ยนอาจจะไม่สามารถเรี ยนรู้ ในสิ่งเดียวได้ แต่จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ในศาสตร์ หลายๆ แขนง และ
ความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะส่งเสริมให้ เขาได้ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้
8) หลักของความยืดหยุ่น การศึกษาของบุคคลย่อมมีข้อจากัดที่แตกต่างกัน จึงมีความ
จาเป็ นอย่างมากที่ระบบการศึกษาสามารถรับตามความต้ องการของบุคคลได้ ดังนันการศึ
้
กษาหรื อ
การเรี ยนรู้ที่ไม่ปรับให้ เกิดความสมดุลย่อมส่งผลต่อการเรี ยนรู้โดยตรงของผู้เรี ยน
9) หลักความต่อเนื่อง การเรี ยนรู้ หรื อการศึกษาของบุคคลจาเป็ นที่จะต้ องเกิดขึ ้นตลอด
ระยะเวลาที่มีลมหายใจ ทังนี
้ ้เนื่องจากการเรี ยนรู้ไม่มีวนั สิ ้นสุด ปั ญหาในชีวิตผู้เรี ยนก็เช่นกัน มีเข้ ามา
ตลอดเวลา ดังนันการเรี
้
ยนรู้ กับปั ญหาต่าง ๆ จึงเป็ นความต่อเนื่องที่หยุดไม่ได้ นอกจากนันแล้
้ วการ
เรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ ้นจาดความต้ องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
10) หลั ก ความกลมกลื น และสั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต การศึ ก ษาเมื่ อ แยกกั บ ชี วิ ต ก็ ไ ม่ มี
ความหมาย หากเรี ยนจบไปก็ไม่ร้ ูจะเอาความรู้ไปใช้ เพื่ออะไร ดังนันการเรี
้
ยนรู้จะต้ องให้ ได้ เรี ยนรู้ในสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความหมายและคุณค่าในชีวิต
11) หลักการแสวงหาความรู้ หัวใจการศึกษาตลอดชีวิตคือการไม่หยุดนิ่ง การแสวงหา
ความรู้ เพื่อตอบปั ญหาในใจบางประการของผู้เรี ยนจึงเป็ นหัวใจหลักที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ในการ
หาความรู้ด้วยตนเอง
12) หลักความสาคัญของครอบครัวและชุมชน หากเปรี ยบครอบครัวเป็ นสถานศึกษา
แล้ ว ชุมชนย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้ อมรอบตัวผู้เรี ยน การศึกษาตอดชีวิตจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อทังแหล่
้ งเรี ยนรู้
และสภาพแวดล้ อมมีความสอดคล้ องกัน
13) หลักการมีส่วนร่วม หากกล่าวว่าการเรี ยนรู้ของบุคคลเป็ นเรื่ องของบุคคลก็ไม่ผิดนัก
แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมการอยูร่ ่วมกันจึงเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การอาศัยความร่วมมือ
ทัง้ จากคนรอบข้ างในการช่วยเหลื อ กัน รวมถึง การให้ พ ลัง จากเครื อข่ายในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้จงึ ต้ องใช้ หลักการมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างสังคมที่เป็ นสังคมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ได้ นาเสนอหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นการศึกษาของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ในช่วงวัยต่าง ๆ และ
เพื่อให้ สามารถปรับตัวได้ กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการย ้าเน้ นถึงเรื่ องความเสมอภาคในการ
เข้ าถึงโอกาสทางการศึกษา
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2) การศึกษาในแต่ละประเภท รู ปแบบย่อมจะมีการเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ระหว่างกันของ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) การจัดการศึกษานัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมจะต้ องมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ าง
การศึกษา
4) การศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องมีหลักสาคัญ คือ ความเสมอภาค ความยืดหยุ่น ความ
หลากหลาย การปรับตัวได้ ตามสถานการณ์ ความเหมาะสม และการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ของผู้เรี ยน รวมถึงการมียทุ ะศาสตร์ ที่สนับสนุนอย่างเหมาะสม
5) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องเป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่ประชาชนทังระบบ
้
ทัง้
จากระดับชาติจนถึงระดับท้ องถิ่น
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ ศกึ ษางานทางการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิตและสรุปหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดงั นี ้
1) การศึก ษาเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ ชี วิ ต มนุษ ย์ เนื่ อ งจากทุก คนจะเจอสถานการณ์
แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในแต่ละปั ญหาดังกล่าวการศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหา
และการพัฒนาตนเอง เพื่อก้ าวข้ ามอุปสรรคต่าง ๆ
2) บุคคลมีความสามารถในการเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ศักยภาพของบุคคลใน
การเรี ยนรู้ในเรื่ องใด ๆก็ตาม ไม่มีข้อจากัดที่จะเป็ นปั ญหาให้ เขาเรี ยนรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาชีวิตของตนเอง
3) การเรี ยนรู้ และการศึก ษาไม่ไ ด้ สิ น้ สุด เมื่ อ ผู้เรี ยนพ้ นจากสถานศึก ษา หากแต่เป็ น
จุดเริ่มต้ นของการเรี ยนรู้ใหม่และไม่มีที่สิ ้นสุดของการเรี ยนรู้ชีวิต
4) การศึกษาตลอดชี วิตเป็ นภาพรวมของการศึกษาทัง้ หมด ซึ่ง การศึกษาตลอดชี วิต
ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับ
5) การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่ผสมผสานกันทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
กล่าวคือ
แนวตัง้ หมายถึ ง อายุ แ ละช่ ว งวัย ต่ า ง ๆ ตัง้ แต่เ กิ ด จนตาย ส่ ว นแนวนอนหมายถึ ง การศึก ษามี
ความสัมพันธ์ กบั ชีวิต ดังนันการจั
้
ดการศึกษาจึงจาเป็ นต้ องจัดให้ สมั พันธ์กับช่วงวัยและในแต่ละช่วง
วัยจะต้ องให้ เขาได้ เรี ยนรู้ชีวิตของช่วงวัยนัน้ ๆ
6) การศึกษาตลอดชีวิตเน้ นความเท่าเทียม การเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน การที่จะเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนันจะต้
้ องให้ เขาได้ รับโอกาสอย่างเสมอภาค
7) ความหลากหลายและความยืดหยุน่ เป็ นหนึง่ ของหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
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8) จะต้ องให้ ความเป็ นประชาธิปไตยในการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีอิสระและการ
ตัดสินใจตามแต่ความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
9) จะต้ องสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ สามารถเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องได้
นอกจากการสร้ างแรงจูงใจให้ มากขึ ้นแล้ วยังเป็ นการกระตุ้นให้ มีแรงในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
10) เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ ของผู้เรี ยน เนื่ องจากผู้เรี ยนย่อมจะต้ องการ
เรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากการแสวงหาความรู้แล้ วยังเป็ นการทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีล่ทู างใน
การหาความรู้อีกนัยหนึง่
11) เป้าหมายประการหนึง่ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคือการทาให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถพึ่งตนเองได้ รวมถึงการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ในชีวิตของตนเองที่จะต้ องเผชิญในอนาคตอัน
ใกล้
12) จุดเริ่มต้ นของการศึกษาตลอดชีวิตคือบ้ าน ซึง่ จะเป็ นแหล่งขององค์ความรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรี ยน
13) นอกจากบ้ านแล้ วยังมีชมุ ชนที่จะเป็ นแหล่งวิทยาการทางความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
14) การศึกษาจะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากไม่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ าย
15) การศึกษาที่แท้ จริงคือการทาให้ บคุ คลได้ พึ่งพิงตนเองได้ เพราะการที่จะผ่านช่วงชีวิต
หนึง่ ๆ ไปได้ นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องอาศัยตัวผู้เรี ยนเองเป็ นสาคัญ
ดังนันจึ
้ งสามารถสรุปได้ วา่ หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตที่สาคัญคือ 1) ความจาเป็ น
ของบุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่จะต้ องเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต 2) การเรี ยนรู้จะต้ องครอบคลุม
ทุกประเภทและระบบการศึกษา ซึ่งสามารถถ่ายโอนความรู้ ไปมาระหว่างกันได้ 3) การศึกษาจะต้ อง
เป็ นการศึกษาที่สร้ างโอกาส การเข้ าถึงอย่างเสมอภาคและเน้ นความเป็ นประชาธิปไตย 4) การศึกษา
การเรี ยนรู้ ชีวิตและสังคมจะต้ องเป็ นสิ่งเดียวกัน เน้ นความยืดหยุ่นและหลากหลาย 5) การศึกษาที่
แท้ จริ งคือการสอนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ที่จะทาให้ เขา
สามารถค้ นหาคาตอบจากปั ญหาในชีวิตของเขาเอง 6) การศึกษาจัดการศึกษาจะต้ องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันทังผู
้ ้ จดั และผู้เรี ยนตลอดจนภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ร่วมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
สังคม โดยเป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่ประชาชนทังระบบ
้
จากการศึก ษาข้ อ มูล เรื่ อ งแนวคิด และหลัก การของการศึก ษาตลอดชี วิต พบว่า เป็ น
แนวคิดที่สามารถนาไปใช้ สาหรับการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ทังในระบบโรงเรี
้
ยน
นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้จะต้ องมีการจัดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
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และบริ บทของชุมชน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็ นกระบวนการทางการศึกษาที่
ส่ง เสริ ม ให้ คนเกิดการเรี ยนรู้ ต้ องบูรณาการการเรี ยนรู้ การดารงชี วิต และการประกอบอาชีพ เข้ า
ด้ วยกันอย่างผสมกลมกลืน และยึดโครงสร้ างทางสังคมเป็ นฐานของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
โดยใช้ ศกั ยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็ นหลัก ให้ ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วน
ร่วม สร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ทาชุมชนให้ มีพลัง อันจะเป็ นการสร้ างความยัง่ ยืนของ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ตอนที่ 4 การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การศึกษาในเรื่ องการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้ วย
บทนา ความสาคัญ ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และ
ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ชดั เจนของคาว่า “ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้” ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังต่อไปนี ้
บทนา
เมื่อกล่าวถึง สังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning society) แล้ วนัน้ ในประเทศในโลก
ตะวันตก ได้ มีเอกสารทางวิชาการออกมาหลายสิบปี แล้ ว และเข้ ามาในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี ้
อย่างไรก็ ตามจากแนวคิดของ โรเบิร์ต ฮัช ชิ น (Robert Hutchins) ซึ่ง ได้ นาเสนอหนัง สื อ เรื่ อ ง
The Learning Society ในปี ค.ศ. 1968 โดยคาดหวังว่าสังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่จะขึ ้นในภายภาคหน้ า
นัน้ จะทาให้ ผ้ คู นได้ เรี ยนรู้ได้ อย่างอิสรเสรี (Hutchins, 1968) อย่างไรตามหากแยกคาดังกล่าวออก
จากกันแล้ ว จะพบว่าการเรี ยนรู้นอกเหนือไปจากการเกิดกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะต่าง ๆ ได้
แล้ ว แต่ยงั สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปสู่การสร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้ และคาว่าสังคมนัน้
เป็ นหน่วยหนึง่ ที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายมาไว้ ในหน่วยเดียวกัน หากจะกล่าวว่าเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ก็ไม่ผิดนัก เพราะการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นต้ นแบบในการพัฒนาของสังคม
แห่ง การเรี ยนรู้ ซึ่ง มี เป้าหมายในการเรี ยนรู้ ในเรื่ องเดียวกัน ซึ่ง มีนัยต่อกระบวนการกลุ่มมากกว่า
กระบวนการที่เกิดขึ ้นจากบุคคลเพียงบุคคลเดีย ว (Bereiter & Scardamalia, 1996; Keating, 1995,
2005)
อย่างไรก็ตามเมื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องในประเด็น "สัง คมแห่งการ
เรี ยนรู้ " ทาให้ พบศัพท์ทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ แก่ "Knowledge Economy" "Knowledge Society"
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"Lifelong Learning" และ "Learning" เป็ นต้ น ทังนี
้ ้จะต้ องทาความเข้ าใจกับแนวความคิดจากคาศัพท์
ข้ างต้ นซึ่ง โดยประกอบไปด้ วย 2 ประเด็นคือ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) และ
สังคมฐานความรู้ (Knowledge Society) ซึ่งต่างก็มีความหมายและนัยไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้
ช่ ว งเวลาของการเกิ ด ขึ น้ ของค าศัพ ท์ ท างการศึก ษาดัง กล่ า วก็ เ ป็ นยุค เดี ย วกัน และโลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจนเข้ าถึงศตวรรษที่ 21 จึง มีการใช้ ศพั ท์ใหม่ที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) แทน ซึ่งมีนยั ว่าการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามยังใช้
คาเดิมอยู่จนกระทั่งปั จจุบนั นอกจากนัน้ คาว่า การเรี ยนรู้ (Learning) ยังมีแนวคิดคล้ ายกับคาว่า
การศึกษา (Education) ด้ วย ดังนัน้ แล้ วการเกิดขึน้ ของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นัน้ เกิดขึ ้นจากการที่
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงทางช่วงเวลามีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ความรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อยุค
และสมัยเปลี่ยนไป ความรู้นนอาจจะไม่
ั้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว อีกทัง้
ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงในระบบและการศึกษานอกระบบ (การศึกษาผู้ใหญ่
รูปแบบดัง่ เดิม) ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งในบริ บทใหม่นนั ้ ใช้ คาว่าการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งมีความมุ่งหวังในการเปลี่ยนสถานที่ทางานด้ วยการพัฒนา ปรับปรุ ง
ความรู้ของที่ทางาน (Update Knowledge) ซึ่งเกิดเป็ นทักษะใหม่ในที่ทางาน โดยลักษณะดังกล่าวนี ้
ไม่ได้ ครอบคลุมเฉพาะตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว หากแต่หมายความรวมถึงทังองค์
้ กรด้ วย ซึ่งเป็ นการ
ขับ เคลื่ อ นให้ ที่ ท างานหรื อ องค์ ก รเป็ นสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และสนับ สนุ น สั ง คมฐานความรู้
(Knowledge Society) ในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ เน้ นให้ บคุ คล
ได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยนาเอาความต้ องการ ความสนใจของบุคคลเป็ นที่ตงั ้
หากแต่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ ดงั ที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นการนาเอาความสนใจและความต้ องการที่จริ ง
ของส่วนรวมหรื อสังคมเป็ นที่ตงของกระบวนการทั
ั้
งหมด
้
อย่างไรก็ตามความเป็ นจริ งของสถานการณ์
และสังคมที่เกิดขึ ้น (Reality) เป็ นหลักในการเข้ าใจโครงสร้ างและบริ บทของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและ
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ กล่าวคือการทาให้ เกิด หรื อการก่อเกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ สิ่งสาคัญที่ต้องทา
ความเข้ าใจคือการมีความเข้ าใจกับสิ่งทีเกิดขึ ้นในปั จจุบนั เป็ นสาคัญ (Peter Jarvis, 2006, 2007;
Mehaut, 2004; Välimaa, 2010; Wain, 2000)
นอกจากนันแล้
้ วในหนังสือเรี ยนเพื่อที่จะเป็ น (Learning to be) ได้ นาคาว่าสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ (Learning society) มาเป็ นคาหลักในการแนะนาให้ ร้ ู จกั กับคาว่า การศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Education) (Faure, 1972a) ดังนันการศึ
้
กษาตลอดชีวิตหรื อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมี
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แนวคิดเดียวกันคล้ ายคลึงกัน ก็ มักจะพบกับคาว่าสัง คมแห่งการเรี ยนรู้ อยู่บ่อยครัง้ ทัง้ นี เ้ นื่องจาก
หลายคาทางการศึกษามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั และไม่อาจจะแยกส่วนทังนั
้ ยและการนาไปใช้ ได้
ความสาคัญ
ดัง ที่ ไ ด้ นาเสนอไปแล้ ว ข้ างต้ นว่า สัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ นัน้ มี ค วามส าคัญอย่างยิ่ ง อัน
เนื่องมาจากระบบการศึกษาที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของบุคคลไม่เต็มที่นกั กล่าวคือ
เมื่อเวลาผ่านไปองค์ความรู้ หรื อกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อเวลาล่วงเลยไป
องค์ความรู้ที่มีอยูแ่ ละองค์ความรู้ใหม่ยงั ไม่เชื่อมเข้ าหากันโดยสนิทนัก ดังนันจึ
้ งเกิดช่องว่างขึ ้น ซึ่งองค์
ความรู้ ชุดดังกล่าวอาจจะต้ องมีการปรับปรุ งเพื่อให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระบบการศึกษาแล้ วพบว่า การศึกษาในระบบที่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่บุคคลที่อยู่ในวัยเรี ยนเท่า นัน้ ในส่วนของการศึกษานอกระบบ อาจอยู่ในมิติของ
การศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการฝึ กอบรม ซึ่งไม่สามารถป้อนชุดความรู้ให้ แก่บุคคลเป็ นจานวนมากใน
เวลาเดียวกันได้ ซึ่งช่องว่างดังกล่าวจึงไม่สามารถทาให้ บุคคลได้ รับการสนองตอบต่อความต้ องการ
ของตนเองมากเท่าที่ควร (Hutchins, 1968) นอกจากนันแล้
้ วหัวใจอีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญ คือ
ความรู้ (Knowledge) และ ข้ อมูลข่าวสาร (Information) ด้ วย (Husén, 1974)
ในส่วนของประเด็นเรื่ องความรู้ (Knowledge) นัน้ ภาคธุรกิจได้ นาเอาแนวคิดเรื่ องสังคม
แห่งการเรี ยนรู้มาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กรของตนเอง เพื่อให้ บุคลากรที่ทางานในด้ านต่าง ๆ
มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ทัง้ นีน้ อกจากการสร้ างผลกาไรแล้ ว ยัง ส่งผลทาให้ องค์กรที่นา
แนวคิดไปใช้ ประสบความส าเร็ จ ด้ วย อย่างไรก็ ตามจะต้ องทาความเข้ าใจกับแนวคิดสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย (Eraut, 1997)
1. ความรู้ มี 2 ลักษณะ คือ ความรู้ในรูปแบบที่เก็บไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่สามารถนากลับมาใช้ ไ ด้ ตลอดเวลาในรู ปแบบสื่ อต่าง ๆ ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะนา
ความรู้เหล่านี ้ ส่งต่อมายังผู้ที่ต้องการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะรวมถึงสมรรถนะ และ ความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคล ที่เกิดขึ ้นจากการได้ รับการสัง่ สมและผ่านประสบการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ทักษะและสมรรถนะดังกล่าวนี ้
เกิดขึ ้นจากประสบการณ์และการเรี ยนรู้มากกว่าการได้ รับทักษะมาแบบส่งผ่าน หรื อบอกต่อ
2. การส่งต่อ (Transfer) ลักษณะของการส่งต่อที่เกิดขึ ้น เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เป็ น
กระบวนการอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ก็ได้ หากจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อผู้เรี ยนรู้ได้ เจอกับสิ่งใหม่ที่
กาลังสนใจเกิดการเรี ยนรู้กบั สิ่งที่ตนเองสนใจรวมกับความรู้เดิมที่มี จึงจะเกิดการส่งต่อจากความรู้เดิม
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รวมกับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ ้น และเกิดเป็ นการส่งต่อความรู้ ลักษณะข้ างต้ นเป็ นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องกัน
3. สมรรถนะ (Competence) ความสามารถ (Capability) และ ความเข้ า ใจ
(Understanding) ซึง่ สมรรถนะได้ รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์งานที่ทา ส่วนความสามารถนันมอง
้
ในมิ ติ ข ององค์ ก ร ว่ า บุ ค คลในองค์ ก รมี ค วามสามารถเฉพาะอะไรบ้ า ง และความเข้ าใจ คื อ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองกับงาน ซึง่ เป็ นส่วนผสมของความสามารถที่ตนเองมีและสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง
4. การเรี ยนรู้ในระดับต่าง ๆ (Learning at different levels) กล่าวคือ ระดับการ
เรี ยนรู้ ในช่วงเวลาที่ต่างกันมีความสาคัญมาก ซึ่งการสะสมองค์ความรู้ หรื อได้ รับประสบการณ์จะมี
การเปลี่ยนแปลงหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับช่วงเวลา ทังนี
้ ้ช่วงเวลาสันอาจเป็
้
นเพียงข้ อพิจารณาหนึ่งให้ เกิด
ความสนใจ หากแต่ระยะเวลาที่ยาวมากขึ ้นจะทาให้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ มากขึ ้นตามไป
ด้ วย
อย่างไรก็ ตาม ข้ อมูลข่าวสาร (Information) เป็ นหัวใจของสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ อี ก
ประการหนึง่ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ในสังคมยุคปั จจุบนั ว่ามีความจาเป็ นอย่า งยิ่งยวด เพราะ
ผู้ที่ร้ ู ก่อนย่อมได้ เปรี ยบเสมอ หากเปรี ยบกับอาชีพอื่น ๆ จะพบว่า หากนักธุรกิจไม่ติดตามข่าวสาร
บ้ านเมือง แม้ เพียงวันเดียวธุรกิจอาจตามไม่ทนั คู่แข่งได้ นักการทูตไม่ได้ อ่านโทรเลขแม้ แต่วันเดียว
ก็ตกข่าวเสียแล้ ว เป็ นต้ น ดังนันข้
้ อมูลข่าวสารถือว่ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจ ดังนันปฏิ
้ เสธไม่ได้
อีกเช่นกันว่าปั จจุบนั เราอยู่ในโลกของข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับ
อดีตที่ผ่านมา และสามารถเข้ าถึงแหล่งวิทยาการ รวมถึงความรู้ (Knowledge) ที่มีความสัมพันธ์กับ
งานที่ตนเองเกี่ยวข้ องได้ สะดวกมากขึ ้น อย่างไรก็ตามสังคมแห่งการเรี ยนรู้อาจมีความหมายแตกต่าง
กันไปในแต่ละบริ บท หากอยู่ในบริ บทของสถานประกอบการ ก็จะหมายถึง ความพยายามในการ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องของพนักงาน ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ข้ างต้ นนี ้ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตในสถานที่ทางาน (Livingstone, 2013)
นอกจากนัน้ ลัก ษณะของสัง คมได้ เ ปลี่ ย นไปสู่เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (Knowledge
Economy)แล้ วในศตวรรษที่ 21 นี ้ ทุกอย่างจะต้ องขับ เคลื่ อนด้ วยการเรี ยนรู้ เสมอ ดัง นัน้ ช่องว่า ง
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนากับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ไม่ใช่แหล่ง ทรัพยากรที่มีอีกต่อไป หากแต่เป็ น
ช่องว่าด้ วยเรื่ องของความรู้ หากองค์กรต้ องการที่จะประสบความสาเร็ จ การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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รวมถึงความต้ องการในการพัฒนาองค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ขึ ้นในองค์กร
ของตนเอง (Stiglitz & Greenwald, 2012)
ความหมาย
Husén (1974) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรี ยนรู้ประกอบไปด้ วย 4 ลักษณะ คือ
1) บุคคลสามารถเข้ าถึงซึ่งโอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 2) การศึกษาที่เป็ นทางการ (การศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ 3) การศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ (การศึกษา
ตามอัธยาศัย) เป็ นแหล่งศูนย์กลางในการศึกษาด้ วยตนเอง และ 4) สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทาง
การศึกษา จะต้ องมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเรี ยนรู้
Wain (1987) กล่าวไว้ วา่ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ ลักษณะหนึ่งในการยอมรับและรับรู้สิ่ง
ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการศึกษาในทุกมิติ ซึ่งจะรับรู้ ได้ ว่าการศึกษานันมี
้ ความสัมพันธ์ กับสถาบัน องค์กร
และสิ่ ง แวดล้ อ มทางสัง คม โดยที่ ค วามสัม พัน ธ์ ดัง กล่า วเป็ นวิ ถี ท างของการด าเนิ น ชี วิ ต โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เข้ ามาอย่างมากที่สดุ เพื่อความสัมฤทธิ์ผล
นอกจากนันมี
้ นกั การศึกษาได้ สรุปความหมายใน 3 ความหมาย ดังนี ้ (Edwards, 1997)
1. สังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ สังคมที่ให้ การศึกษา (Educated society) โดย
มุง่ เน้ นให้ เกิดการศึกษาอย่างอิสรเสรี และเน้ นความเท่าเทียม ทังนี
้ ้มีเป้าหมายในการจั ดให้ มีโอกาสใน
การเรี ยนรู้เพื่อที่จะให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู หญ่ ให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2. สังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ ตลาดการเรี ยนรู้ (Learning market) นัยดังกล่าวนี ้
ในมุมมองของสถาบัน องค์กร ในการให้ บริ การสาหรับองค์กรที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายของของนัยนี ้ สาหรับตลาดในการเป็ นส่วนหนึ่งชองโอกาสในการเรี ยนรู้ที่จะพัฒนาให้ บคุ คล
มีขีดความสามรารถในตนเองที่สูงขึ ้น หรื อ ให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะต่าง ๆ ให้ แก่พนักงาน ให้ มีความเป็ นปั จจุบนั
3. สังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ ลักษณะอย่างหนึ่งที่ผ้ ู เรี ยนสามารถปรับวิธีการเรี ยน
เข้ ากับชี วิตของตนเอง โดยใช้ แหล่ง วิทยาการ ทรั พ ยากรต่าง ๆ รอบตัวที่ สามารถเข้ าถึง ได้ ในการ
สนับสนุนการดาเนินชีวิตของตนเอง ซึ่งนัยนี ้มุ่งเน้ นให้ พฒ
ั นาตนเอง อย่างไรก็ตามสาหรับความหมาย
ข้ างต้ นของสังคมแห่งการเรี ยนรู้มีความคาบเกี่ยวกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ (Learning networks) ด้ วย
Eraut (1997) เสนอว่ามิติของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของ
การศึกษา การฝึ กอบรม ทังนี
้ ้มีพื ้นฐานที่ว่าความต้ องการและการประเมินความต้ องการที่ถกู ต้ อง ซึ่ง
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เงื่อนไขดังกล่าวจะต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกับประเภทของความรู้ด้วย นอกจากนันแล้
้ วกสนถ่าย
โอนความรู้ (Transfer of knowledge) จะมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรม (Event) มากกว่า กระบวนการ
(Process)
Quicke (1997) เห็นว่าแนวคิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นนั ้ เป็ นการสร้ างทัศนคติของโลก
สมัยใหม่ ซึง่ นัยดังกล่าวนี ้มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู้และการพัฒนา อีกทังลั
้ กษณะดังกล่าวเป็ นการ
เปิ ดกว้ าง มีประชาธิปไตย รวมถึงการมองไปข้ างหน้ า โดยที่พลเมืองสามารถเข้ าถึงซึ่งโอกาสในการรับ
ความรู้และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง หากมองในมิตขิ ององค์กรแล้ ว เป็ นการนาเอานวัตกรรมที่สามารถ
ปรับใช้ ได้ กับคนในองค์กร นามาเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน อย่างไรก็ตามแนวคิดสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ยงั สร้ างทัศนะใหม่ระหว่าง โลกของการทางาน และโลกของการศึกษา ด้ วย
นอกจากนัน้ Coffield (2000) เห็นว่า ยัง มีความหมายถึง การที่ พลเมื อง (Citizens)
ต้ องการคุณภาพการศึกษาที่สงู ขึ ้น ในทางการฝึ กอบรม และพัฒนางานของตนเอง รวมถึงการพั ฒนา
ตนเองระหว่า งการด าเนิ น ชี วิต ซึ่ง พลเมื อ งเหล่า นี ต้ ้ องการที่ จ ะมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ( Critical
dialogue) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในสังคมด้ วย
Peter Jarvis (2005) กล่าวว่า สังคมแห่งการเรี ยนรู้มีลกั ษณะที่สาคัญ คือ เป็ นสังคม
ประชาธิปไตยที่ซงึ่ สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ ที่จะเติมเต็มความเป็ นมนุษย์ นอกจากนัน้
แล้ วลักษณะของสังคมยังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งด้ วยเหตุผลด้ านเวลานี ้จึงทาให้ บคุ คล
จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนานโยบายการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย ได้
ให้ ความหมายไว้ วา่ เป็ นหน่วยงาน หรื อมีลกั ษณะเป็ นชุมชนที่มีความตระหนักว่าการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่มี
ความส าคัญ และจ าเป็ นในยุ ค ปั จ จุ บัน ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ในการท าให้ ชุ ม ชนนัน้ ๆ มี
ความสามารถและความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม รวมถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบุคคลที่เกี่ยวข้ องย่อมจะต้ องมีการพัฒนาตนเอง
ให้ มีความเข้ าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
นอกจากนัน้ Hager (2012) มี ข้อเสนอแนะว่าการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มี ความหมาย
ใกล้ เคียงกับแนวคิดต่าง ๆ ได้ แก่ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อความเป็ น
ปั จจุบนั (Recurrent education) และการศึกษาพื ้นฐาน (Education permanente)
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อย่างไรก็ตาม Kirkwood (2012) เห็นว่าความหมายอีกประการหนึ่งของสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ คือ เป็ นลักษณะหนึ่งของบุคคลที่ได้ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง รวมถึงมีการสนับสนุนให้ บุคคล กลุ่ม
บุคคล รวมถึง สังคม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ไม่เพียงแต่ลักษณะที่เป็ นความรู้ เท่านัน้
หากแต่เรี ยนรู้เกี่ยวกับ อารมณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างกันด้ วย อีกทังกระบวนการสร้
้
างความเข้ าใจ
ร่ ว มกัน (Inter-subjectivity) อาจจะเป็ นจิ น ตภาพของความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง การเรี ย นรู้ (Learning
relations) ซึ่งการนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้ไปใช้ นนั ้ คือ การเรี ยนรู้ในความรับผิดชอบร่วมกันของคนใน
สังคม ทังนี
้ ้ประเด็นหลักของการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ ความแตกต่ าง (Difference) ความมีตวั ตน (Identity)
และ ความสัมพันธ์ (Relatedness)
กล่าวสรุปคือ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ หมายถึง หน่วยงาน/ชุมชน/สังคมที่ดาเนินการเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องพร้ อมกัน เพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้ มีนิสัยรักการเรี ยนรู้ มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ทัง้ ภายในและภายนอกกลุ่ม สมาชิ ก มี บ รรยากาศที่ เ อื อ้ ต่อ การเรี ย นรู้
มีแหล่งการเรี ยนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะ รู ปแบบ และองค์ ประกอบของสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
ลักษณะของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ ได้ กาหนดขอบเขตด้ านขนาดและปริ มาณ แต่การ
ที่ จ ะเป็ นชุม ชนได้ นัน้ จะต้ อ งมี ค วามตระหนัก ในความส าคัญ ของการเรี ย นรู้ อี ก ทัง้ ชุม ชนจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคลในชุมชน ทัง้ นีเ้ นื่องจากจะทาให้
บุคคลในชุมชนเข้ าใจสภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วจะต้ องมีความ
พยายามในการวิ เ คราะห์ ส ภาพชุม ชนของตนเองที่ เ ป็ นอยู่ เพื่ อ ให้ เ กิ ดการเปรี ย บเที ย บกับ สัง คม
ภายนอก จากนันเมื
้ ่อพบข้ อบกพร่องที่จาเป็ นต้ องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ เกิดความทันสมัย
ทังในมิ
้ ติของความรู้ และทักษะ จากนันจะมี
้
การใช้ ประโยชน์จากการเรี ยนรู้ที่ได้ ทังจากประสบการณ์
้
ภายในและประสบการณ์จากภายนอก อย่างไรก็ ตามรู ปแบบของหุ้นส่วนในการเรี ยนรู้ จะต้ องอาศัย
ความร่ วมมือของคนในชุมชนและใช้ กลวิธีเชิงรุ กในการวางแผนงาน ในส่วนของการใช้ ทรัพยากรนัน้
จะต้ องคานึง ถึง ความคุ้ม ค่าและให้ เกิ ดประโยชน์ รวมถึงประสิทธิ ภ าพสูง สุดด้ วย อย่างไรก็ตามมี
ข้ อความพิจารณาในการทางานร่ วมกันคือ จะต้ องไม่ หกั ล้ างจุดแข็งของแต่ละฝ่ ายในชุมชน ในทาง
กลับกันจะต้ องใช้ ความเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของแต่ละฝ่ ายในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกิดขึน้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของชุมชนที่ตงไว้
ั ้ เมื่อชุมชนของตนเองได้ รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองได้
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แล้ ว และคนในชุมชนเมื่อได้ รับการพัฒนาแล้ วก็จะสามารถปรับตัวและหาทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
ยัง่ ยืน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
นอกจากลักษณะการดาเนินงานหรื อการขับเคลื่อนเพื่อสัมฤทธิ์ ผล ซึ่งเป็ นมิติในระดับ
องค์กร แต่ในส่วนมิติระดับบุคคลจะมีลกั ษณะการเรี ยนรู้ ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีลกั ษณะเป็ น
กิจกรรม (Activity) หรื อมีลกั ษณะเป็ นการมุ่งไปสู่ความสาเร็ จ (Achievement) ซึ่งมีภาระงาน (Task)
ที่จาเพาะเจาะจงที่เข้ าใจได้ ง่ายรวมถึงสามารถเชิญชวนให้ ดาเนินการ อย่างไรก็ตามยังมีลักษณะ
เพิ่มเติม ซึง่ ประกอบไปด้ วยดังนี ้ (Su, 2010)
1. การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง (Continues learning) การเรี ยนรู้ ในสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ไม่ใช่เป็ นการเรี ยนรู้ เพียงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หากแต่เป็ นการศึกษาเรื่ องราวอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล (Continuing learning throughout life) โดยเรื่ องนัน้ ๆ มีความสัมพันธ์และ
มีความสาคัญต่อบุคคลเช่นกัน ดังนันการเรี
้
ยนรู้ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้จึงเป็ นการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
อาจจะเรี ยกได้ วา่ เป็ น "การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต"
2. เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อคนทังมวล
้
(The learning society for all) การ
เรี ยนรู้ลกั ษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ บคุ คลที่อยูใ่ นสังคมร่วมกันได้ เกิดการเรี ยนรู้ รวมถึงการได้ รับ
การพัฒนาในทุกมิติ ผ่านการเรี ยนรู้ ซึ่งจะต้ องเป็ นลักษณะที่มีความชัดเจนทังเป
้ ้ าหมายและวิธีการ
รวมถึงการเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อคนทัง้ มวลนันจะต้
้
องเห็นผลที่จะเกิดหรื ออรรถประโยชน์ได้
อย่างเด่นชัด
3. การเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ (Learning network) การนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ไปสูก่ ารพัฒนาและปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมจะต้ องอาศัยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ความหมายของการเป็ น
เครื อข่ายไม่เพียงแต่ม่งุ เน้ นที่ช่องทาง สื่อ แหล่งวิทยาการความรู้ หรื อ สถานที่ที่แตกต่างกันไป แต่ยงั
สนับสนุนให้ บุคคลในสังคมสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ที่ต้องการสร้ างการเรี ยนรู้ ระหว่าง
กัน อย่างไรก็ตามเครื อข่ายข้ างต้ นจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้นหากสามารถเข้ าถึงโอกาสในการเรี ยนรู้
และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
นอกจากนัน้ สภาเศรษฐกิจและการวิจัยสังคมของอังกฤษ (British Economic and
Social Research Council’s :ESRC) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง สังคมแห่งการเรี ยนรู้ : ความรู้และทักษะของ
พนักงาน (The Learning Society: Knowledge and Skills for Employment) ซึ่งสรุปว่ารูปแบบของ
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วยอย่างน้ อย 10 รูปแบบ ดังนี ้ (Coffield, 2000)
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1. การพัฒนาทักษะ (Skills growth) ซึ่งมาจากพื ้นฐานความเชื่อที่ว่าการพัฒนา
ทักษะของกาลังแรงงาน (Labour Force) มีนยั สาคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ซึ่งปั ญหาที่พบ คือ การลงทุนทางการศึกษา และ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ มี
ความสาคัญจาเป็ นมากกว่าการลงทุนทางการวิจยั
2. การพัฒนาตัวตน (Personal development) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ
เติมเต็มความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรี ยนรู้ด้วยความร่วมมือต่าง ๆ ทังจากระดั
้
บหน่วยงาน และชุมชน
นอกจากนัน้ แล้ ว ยัง หมายถึ ง การส่ง เสริ ม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ด้ วยตนเอง เพื่ อที่ จ ะให้ มี ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเองและนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ ด้วย
3. การเรี ยนรู้ ด้วยสังคม (Social learning) ลักษณะดังกล่าวเป็ นนวัตกรรมซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั การร่วมมือ (Collaboration) และการแข่งขัน (Competition) ทังนี
้ ้เนื่องจากการเรี ยนรู้ข้างต้ น
เป็ นกระบวนการที่ดีและสร้ างสรรค์ซงึ่ มีความเป็ นสังคมมากกว่าตนเอง
4. ตลาดการเรี ยนรู้ (Learning market) เป็ นการส่งเสริ มให้ มีตวั เลือกที่มากขึ ้น
และมีความอิสระเสรี ให้ แก่ผ้ ทู ี่ สนใจในการเรี ยนรู้ได้ รับผิดชอบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ผ่านความสนใจ
ของผู้เ รี ย น ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นลูก ค้ า คนหนึ่ ง ในตลาด นอกจากนัน้ ยัง หมายความถึ ง การพัฒ นา
งบประมาณและเงินทุน ในการเป็ นผู้จดั และสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ เหมือนองค์กรทางธุรกิจในการ
หาตลาด กลุม่ เป้าหมาย และผลลัพธ์ ทังจากปั
้
จจัยนาเข้ าและผลผลิต
5. สังคมการเรี ยนรู้พื ้นถิ่น (Local learning societies) เป็ นแนวทางในการพัฒนา
อย่างหนึ่งทางด้ านการศึกษา การฝึ กอบบรม และพัฒนาทักษะที่มีความเด่นชัด อย่างไรก็ตามสังคม
แห่งการเรี ยนรู้รูปแบบดังกล่าวนี ้จะต้ องไม่ใช่เป็ นการสัง่ การจากนโยบายระดับชาติ ซึ่งไม่มีความเข้ าใจ
ในพื ้นฐานและบริบทด้ านความต้ องการของท้ องถิ่น
6. การควบคุม เชิ ง สัง คม (Social control) เป็ นพลัง ในการเปลี่ ยนแปลง
(Transformative powers) การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างหนึง่ แต่อาจจะไม่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ก็
เป็ นได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interests) ทังจากผู
้
้ วา่ จ้ างและลูกจ้ าง รวมไปถึงสังคมภายนอกด้ วย
7. การประเมิ นผลตนเอง (Self-evaluation) เป็ นการใช้ สัง คมแห่ง การเรี ยนรู้
เสมือนช่องทางในการประเมินผล ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลขึ น้ อยู่กับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น
ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่พบในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การประเมินผลข้ างต้ นนี ้
เป็ นการประเมิน (Evaluation) ความสาเร็ จของบุคคล เพื่อประเมิน (Assessment) ผลกระทบของการ
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ดาเนินการ และการติดตามพัฒนาการ ซึ่งทัง้ หมดเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญมากทัง้ ในระดับ
องค์กร กลุม่ ความร่วมมือ และสาหรับบุคคล
8. การเรี ยนรู้เป็ นศูนย์กลาง (Centrality of learning) หัวใจของสิ่งต่างๆ คือ การ
เรี ยนรู้ อีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ โดยที่มีทกั ษะหลัก (Key skills) โดยมี
ความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ จะเพิ่มความรับผิดชอบในความต้ องการของการทางาน รวมถึง การพัฒนา
ทักษะทัว่ ไปซึง่ เป็ นการทาให้ งานมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น
9. การปฏิรูประบบการศึกษา (A reformed system of education) การจะเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ที่ยงั่ ยืนได้ จะต้ องมีการปฏิรูประบบการศึกษา อย่างไรก็ตามจะต้ องปฏิรูประบบ
การศึกษาใน 2 ประเด็น คือ 1) Credit-based learning โดยจะต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
ทักษะ การพัฒ นาตนเอง และการเรี ยนรู้ เชิง สัง คม กล่าวคือ จะต้ องเป็ นการปฏิ รูปจากล่างขึน้ บน
(Bottom Up) โดยฝ่ ายนโยบายจะต้ องให้ ความสาคัญกับบุคคลในระดับปฏิบตั ิงานเสียก่อน และ 2)
ระบบการศึกษาควรจะทาให้ การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ เป็ นเสมือนการเรี ยนรู้ เชิง
วิชาการ (Academic learning) กล่าวคือ เป็ นช่องทางใหม่ในการทาให้ ความรู้เชิงทฤษฎีและความรู้
ภาคปฏิบตั ไิ ปด้ วยกัน
10. การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้ าง (Structural change) อาจกล่าวได้ ว่า
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจัดว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ซึ่งจุดเด่นประการหนึ่ง คือ เป็ นการเรี ยนรู้
จากความเป็ นจริ ง และการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งใจความสาคัญของการศึกษา การฝึ กอบรม และการทางาน
ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ างนันนั
้ น้ แสดงให้ เห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ ้นย่อมมี
ความสัมพันธ์กบั สิ่งหนึง่ เสมอ
นอกเหนือจากรูปแบบของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ดงั ที่ได้ นาไปเสนอไปข้ างต้ นแล้ ว ส่วนของ
องค์ประกอบของสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ก็ มี หลากหลายแนวคิด หากพิจ ารณาจากนักการศึกษาใน
ประเทศไทย จะพบว่า จาแนกองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้ (กุลธร เลิศ
สุริยะกุล, 2547)
1. การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
การส่งเสริ มให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาความรู้ อนั มา
จากความสนใจใฝ่ รู้ และความต้ องการของบุคคลเป็ นพืน้ ฐานเป็ นลักษณะประการหนึ่งที่จ ะทาให้
บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นความตระหนักต่อความสาคัญของการเรี ยนรู้ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี ้ เป็ น
ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะต้ องดาเนินไปด้ วยวงรอบของความรู้ เป็ นที่ ตงั ้ การแข่งขันไม่ได้ แข่งขันการมี
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ทรัพยากร หากแต่แข่งขันในเชิงความรู้ ความสามารถ และทักษะ ซึ่งบุคคลจะต้ องมีกระบวนการคิด
แก้ ปัญหา ตลอดจนการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ อย่างทันท่วงที
2. การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้
การส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ จ าเป็ นต้ อ งมี ท รั พ ยากรที่ เพี ย งพอ ซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์มากที่สดุ หากใช้ อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตามการเข้ าถึงซึ่งโอกาสในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้เป็ น
เรื่ องที่ควรให้ ความสาคัญเช่นกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากปั จจุบนั แหล่งวิทยาการสารสนเทศมีมากหมาย ทังอยู
้ ่
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual) และในรูปแบบการจัดแสดงจากของจริ ง อย่างไรก็ตามเป้าหมายในการ
สื่อ คือ การส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ดังนันการพั
้
ฒนาแหล่งขององค์ความรู้ หรื อที่เรี ยกว่าแหล่งการเรี ยนรู้ จะต้ องมีความพร้ อมทังทางด้
้
านบุคลากร ศักยภาพการให้ บริ การ และสิ่ งสาคัญประการหนึ่ง
คือ การอานวยความสะดวกเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นในแหล่งการเรี ยนรู้
3. องค์ความรู้
การเปลี่ยนแปลงในการเรี ยนรู้ในช่วงศตวรรษที่ 20 และ ศตวรรษที่ 21 มีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้ จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากนัน้
แล้ ววิธีการเรี ยนรู้ จากการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยนเป็ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เป็ นต้ น การเรี ยนรู้ ในช่วงเวลา
หนึง่ เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ วความรู้ที่มีอยู่ อาจจะไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก หรื อความรู้นนยั
ั ้ งไม่เพียงพอ จึงต้ องมีการเรี ยนรู้และแสวงหาคาตอบให้ กบั ชีวิตอยู่อย่างสม่าเสมอ
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการพัฒนาความรู้ ของบุคคลที่มีอยู่แต่เดิม ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ทังนี
้ ้จะต้ องเป็ นการต่อยอดโดยไม่ทาลายองค์ความรู้รวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ที่มีอยูเ่ ดิม
4. การจัดการความรู้
ความรู้ที่หลากหลายและกระจัดกระจายอยู่ไม่เป็ นระบบ ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของการจัดการความรู้ อีกทัง้ ความรู้ ที่อยู่ในตัวคนก็ยังมีอีกหลายระดับ ประเภทของความรู้ มีหลาย
ชนิด การจะส่ง เสริ ม ให้ เ ป็ นสัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และถ่ ายทอดออกไป
จาเป็ นต้ องมีการจัดการความรู้ ให้ อยู่เป็ นระบบ ให้ สะดวกต่อผู้มาศึกษาและอานวยความสะดวกแก่
การจัดหมวดหมู่ นอกจากนันแล้
้ วการเตรี ยมบุคลากร หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการความรู้ ของ
ตนเอง และสื่อสารองค์ความรู้ ของตนเองไปยังภายนอก นอกจากการเผยแพร่ ความรู้ที่มีแล้ ว อาจจะ
ต้ องนาองค์ความรู้จากภายนอก ที่เรี ยกว่า การปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best practice) เข้ ามาด้ วย
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นอกจากนัน้ ในหนังสือเรื่ อง “Towards the learning society” ได้ เสนอองค์ประกอบของ
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งจะต้ องการมีส่วนร่วมที่เป็ นประชาธิปไตย และวิธีการเรี ยนรู้ที่จะทาให้ มองสิ่ง
ต่างๆ ได้ กว้ างขึ ้น (Widen horizon) ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้เหมือนการเชื่อมโยง กล่าวคือ การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ
ในชี วิต ไม่ไ ด้ มี สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว หากแต่สิ่ง เหล่านัน้ มี ความเชื่ อมโยงซึ่ง กันและกัน
นอกจากนันองค์
้ ประกอบประการหนึ่ง คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน การเรี ยนรู้จะต้ องมีการ
สร้ าง สะสม และเผยแพร่ ซึ่งหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะทาให้ เป็ นสังคมของ
ความรู้ อีกทัง้ ความมีเหตุเป็ นผลก็เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่จะต้ องเข้ ามาประกอบ การเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และแนวความคิดใหม่ องค์ประกอบข้ างต้ นนี ้จึงเป็ นหัวใจหลักของการเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตามได้ เน้ นใน 2 ประเด็น คือ โครงสร้ างความเป็ นสมาชิกในกลุ่มของสังคม
(Structure of citizenship) และ เหตุผลเชิงปฏิบตั ิ (Practical reason) (Peter Jarvis, 2007;
Ranson, 1994)
อย่างไรก็ตามได้ มีการศึกษาสัง คมแห่งการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นทางการ (Formal Learning
Society) ในการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ในการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า องค์ประกอบ
ของกลุม่ ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วย 4 กลุ่ม ตามรูปที่ 1 ดังนี ้ (Macrae, Maguire, & Ball,
1997)
1. การฝั งตัว (Embedded) คือ นักเรี ยนในอุดมคติ (Ideal students) มีพื ้นฐาน
ครอบครั ว ที่ ดี ที่ ส่ง เสริ ม การศึก ษาของคนในครอบครั ว นอกจากนัน้ ผลการเรี ย นอยู่ในระดับ ที่ น่า
ประทับใจ โอกาสในการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งสาคัญมากในกลุม่ นี ้ และเป้าหมายคือการได้ เรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
มหาวิทยาลัย
2. ผู้ยอมรับ (Acceptors) บุคคลลักษณะนี ้เป็ นคนกลุ่มใหญ่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ยอมรับในสิ่งที่มี (Notional acceptors) กลุ่มนี ้มีลกั ษณะต้ องการการ
เรี ยนรู้ เพิ่มเติม ซึ่งการเรี ยนรู้ จะเป็ นลักษณะน ้าซึมบ่อทราย และ 2) ยอมรับการปฏิบตั ิ (Pragmatic
acceptors) เป็ นกลุม่ คนที่ใส่ใจในการเรี ยนรู้ เห็นทุกสิ่งมีคา่ และควรค่าแก่การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ใ นเชิง
ลึกและกว้ างจะทาให้ โอกาสได้ งานที่ดีกว่าปกติทวั่ ไป
3. ผู้หลีกเลี่ยง (Hangers-in) คือ กลุ่มคนที่ไม่มีความแน่นอน อีกทังมี
้ ความใฝ่
สาเร็ จไม่สงู มาก และมีความมุ่งหวังว่าจะหางานทาได้ เท่านัน้ ซึ่งบุคลิกและลักษณะดังกล่าวจึงทาให้
เป็ นกลุม่ ที่พอใจในสิ่งที่ตวั เองมี ไม่มีความขวนขวาย และต่อสู้มากนัก (Grass will be greener)
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4. คนภายนอก (Outsiders) คือ กลุ่มคนที่ออกจากการศึกษาไปแล้ ว ซึ่งหมายถึง
กลุ่มบุคคลที่ออกกลางคัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี ้หลีกเลี่ยงการได้ รับโอกาส โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี ้เห็นว่า
หากจะต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม ไปก็ มี ค่ า เท่า เดิ ม อี ก ทัง้ เป็ นกลุ่ม ที่ ท างานในธุ ร กิ จ สี เ ทา (Grey
economy)
คนภายนอก (Outsiders)
รอบนอก
แกนหลัก

การฝั งตัว (Embedded)
ยอมรับในสิง่ ทีม่ ี (Notional acceptors)
ยอมรับการปฏิบตั ิ (Pragmatic acceptors)
ผู้หลีกเลีย่ ง (Hangers-in)

รู ปที่ 1 องค์ประกอบของกลุม่ ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ นัก วิ ช าการกล่ า วถึ ง
ประกอบด้ วย บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ องค์ความรู้ การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ผู้จดั การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ บรรยากาศการเรี ยนรู้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
และนวัตกรรมการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่นักวิชาการให้ ความสาคัญและเสนอไว้ โดยมี
ความถี่มากที่สดุ คือ บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ สาหรับแหล่งเรี ยนรู้ องค์ความรู้ การจัดการความรู้ มีความถี่
รองลงมา สาหรับองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ผู้จดั การเรี ยนรู้ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ บรรยากาศการเรี ยนรู้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ และนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยจัดให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็ นองค์ประกอบด้ าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดองค์ประกอบหลักของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ใน
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การวิจยั โดยแบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ องค์ความรู้ การ
จัดการความรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตัวอย่ างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการยอมรับ ให้ เป็ นกรณีศกึ ษาที่ดี (Best Practices) มีทงใน
ั้
ระดับสากลและระดับประเทศ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ที่เป็ นกรณีศึกษาที่ดีในต่างประเทศซึ่งได้ รับการ
ยอมรับให้ เป็ นเมืองแห่งการเรี ยนรู้ มีจานวน 6 เมือง ได้ แก่ 1) เมืองบาเซโลนา (Barcelona) ประเทศ
สเปน 2) กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน 3) เมืองมิวนิก (Munich) ประเทศเยอรมนี 4)
เมืองมอนทรี ออล (Montreal) ประเทศแคนาดา 5) เมืองดับลิน (Dublin) ประเทศไอร์ แลนด์ และ 6)
เมืองเดลฟ์ (Delft) ประเทศเนเธอร์ แลนด์ (Ergazakis, Metaxiotis, Psarras, & Askounis, 2006)
หน่วยงานภาครัฐที่มีพนั ธกิจในการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมพยายามค้ นหาต้ นแบบ
ของการเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ที่เป็ นกรณีศึ กษาที่ดี (Best Practices) ได้ แก่ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการพัฒนา
ชุม ชน กระทรวงมหาดไทยและส านัก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นต้ น
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ นหนึ่ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย (สานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา, 2551) โดยกาหนดให้ มีการสรรหาและคัดเลือกสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ต้ นแบบใน 5
ภูมิภาคของประเทศ รุ่ นที่ 1 และ 2 ทังนี
้ ้สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ต้นแบบได้ รับการประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติในปี พ.ศ.2551 และ 2553 ตามลาดับ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ต้นแบบ 5 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ 2 มีดงั ต่อไปนี ้
สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ต้นแบบ 5 ภูมิภาค รุ่ นที่ 1 จานวน 27 แห่ ง ได้ แก่
ภาคเหนือ ได้ แก่ 1) ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลาปาง 2) ชุมชนวัดเขาแก้ ว จังหวัดตาก
3) ชุมชนวัดป่ าฝาง จังหวัดพะเยา 4) ศูนย์ศกึ ษาสิ่งแวดล้ อมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ
โรงเรี ยนวัดหนองหล่ม จังหวัดลาพูน และ 5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุง่ แพม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ 6) ชุมชนบ้ านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม 7) ชุมชน
บ้ านท่าหลักดิน จังหวัดอุดรธานี 8) ชุมชนบ้ านบัว จังหวัดขอนแก่น 9) ชุมชนบ้ านปะอาว จังหวัด
อุบลราชธานี 10) ชุมชนบ้ านพิมลู จังหวัดกาฬสินธุ์ 11) ชุมชนบ้ านหนองลูกช้ าง จังหวัดชัยภูมิ 12)
ชุมชนผู้ไทยเรณูนคร จังหวัดนครพนม 13) ชุมชนวัดโพธิการาม จังหวัดร้ อยเอ็ด 14) ศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนตาบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์ และ 15) โรงเรี ยนพานพร้ าว จังหวัดหนองคาย
ภาคกลาง ได้ แก่ 16) ชุมชนบ้ านโค้ งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี 17) องค์การบริ หารส่วน
ตาบลถ ้ารงค์ จังหวัดเพชรบุรี 18) ชุมชนบ้ านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม 19) ชุมชนบ้ านหนอง
กลางดง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ 20) ชุมชนสามชุกตลาดร้ อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก ได้ แก่ 21) ชุมชนบ้ านทุ่งกระโปรง จังหวัดนครนายก 22) ชุมชนบ้ าน
ยาง จังหวัดปราจีนบุรี และ 23) สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
ภาคใต้ ได้ แก่ 24) ชุมชนบ้ านฉางหลาง จังหวัดตรัง 25) ชุมชนตาบลทุ่งใส จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 26) ชุมชนบ้ านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต และ 27) โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ต้นแบบ 5 ภูมิภาค รุ่ นที่ 2 จานวน 16 แห่ ง ได้ แก่
ภาคเหนือ ได้ แก่ 1) ชุมชนบ้ านนายาง จังหวัดน่าน และ 2) โรงเรี ยนชีวิต จังหวัดลาปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ 3) ชุมชนบ้ านกอก จังหวัดขอนแก่น 4) ศูนย์การ
เรี ยนรู้ ชุมชนเครื อข่ายคนปลูกข้ าวลุ่มแม่นา้ โขง จังหวัดอุบลราชธานี 5) วัดเทพมงคล จังหวัด
อานาจเจริ ญ 6) ชุมชนบ้ านคุยผง จังหวัดร้ อยเอ็ด และ 7) โรงเรี ยนปทุมเทพวิทยาการ จังหวัด
หนองคาย
ภาคกลาง ได้ แก่ 8) ชุมชนประดิษฐ์ โทรการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9) ชุมชนแผ่นดิน
ทองคอยรุ ดตัก๊ วา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10) ชุมชนบ้ านบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ 11)
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 12) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการ
ชุมชนตาบลหนามแพรกแดง จังหวัดสมุทรสงคราม 13) ชุมชนพึ่งตนเองบ้ านศรี จฬุ า จังหวัดนครนายก
14) ชุมชนบ้ านดงข่า จังหวัดนครนายก และ15) ชุมชนบ้ านเหล่ามะละกอ จังหวัดราชบุรี
ภาคตะวันออก ได้ แก่ 16) ชุมชนเกษตรอินทรี ย์เขาสมิง จังหวัดตราด
ภาคใต้ (ไม่มีสงั คมแห่งการเรี ยนรู้ที่ผา่ นการคัดเลือก)
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(สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551) ดาเนินการ
พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ในชุมชนให้ เป็ นต้ นแบบแหล่งการเรี ยนรู้ พร้ อมที่จะขยายผลไปแหล่งการเรี ยนรู้
อื่น เป็ นการสร้ างสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่างสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและชุมชน เพื่อให้ แหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ นแบบในการจัดแหล่งการเรี ยนรู้ ใน
ชุมชนอื่น การประกาศยกย่องแหล่งการเรี ยนรู้แบ่งเป็ นสุดยอดแหล่งการเรี ยนรู้ จานวน 15 แห่ง ยอด
เยี่ยมแหล่งการเรี ยนรู้ จานวน 4 แห่ง และ ยอดแหล่งการเรี ยนรู้ จานวน 3 แห่ง รายละเอียดของแต่ละ
รางวัลมีดงั นี ้
สุดยอดแหล่ งการเรี ยนรู้ จานวน 15 แห่ ง ได้ แก่ 1) บ้ านสันกอง จังหวัดเชียงราย 2)
บ้ านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย 3) บ้ านหนองกระทุม่ จังหวัดกาแพงเพชร 4) บ้ านไร่สะท้ อน จังหวัด
เพชรบุรี 5) บ้ านดอนใน จังหวัดเพชรบุรี 6) บ้ านวังข่อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 7)บ้ านหนองหัววัว
จังหวัดขอนแก่น 8) บ้ านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น 9) บ้ านคาปลาหลาย จังหวัดขอนแก่น 10) บ้ าน
หนองหงส์ จังหวัดร้ อยเอ็ด 11) บ้ านดงข่า จังหวัดนครนายก 12) บ้ านทุ่งกระโปรง จังหวัดนครนายก
13) บ้ านบ่อลูกรัง จังหวัดสระแก้ ว 14) บ้ านนาลึก จังหวัดสงขลา และ15) บ้ านคลองเรื อ จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี
ยอดเยี่ ยมแหล่ งการเรี ยนรู้ จ านวน 4 แห่ ง ได้ แก่ 1) บ้ านโคนมพัฒ นา จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 2) บ้ านดีหลวง จังหวัดสงขลา 3) บ้ านปากด่าน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ 4) บ้ านนา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ยอดแหล่ งการเรี ยนรู้ จานวน 3 แห่ ง ได้ แก่ 1) บ้ านหนองอึ่ง จังหวัดร้ อยเอ็ด 2) บ้ าน
หันทราย จังหวัดสระแก้ ว และ 3) บ้ านบางเหรี ยง จังหวัดสงขลา
กรมการพัฒนาชุมชน (2548) ประกาศยกย่องชุมชนต้ นแบบ 4 ชุมชน ประจาปี ซึ่งเป็ น
ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็ นชุมชนต้ นแบบนาร่อง ได้ แก่
ภาคเหนือ ได้ แก่ ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนตาบลศรี ษะเกษ บ้ านศรี บญ
ุ เรื อง จังหวัดน่าน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ ศูน ย์ เ รี ย นรู้ ชุม ชนบ้ า นภู หมู่ 1 และ 2 จัง หวัด
มุกดาหาร
ภาคตะวันออก ได้ แก่ ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนบ้ านทุง่ กระโปรง จังหวัดนครนายก
ภาคใต้ ได้ แก่ ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนบ้ านบ่อน ้าซับ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้
จัดประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครัง้ แรก ในปี พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระปรี ชาสามารถแนวพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจ
พอเพียงและค้ นหาตัวอย่างภาคประชาชน ภาคเกษตรและภาคธุรกิจ ที่ได้ นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ จนประสบผลสาเร็ จ ในปี 2252-2553 ได้ จดั ให้ มีการประกวดครัง้ ที่ 2 และเพิ่มประเภทการ
ประกวด “ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดครัง้ นี ้ด้ วย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็ น
ต้ นแบบเพื่อการเรี ยนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่
ชุม ชนเศรษฐกิ จ พอเพียงที่ไ ด้ รับ รางวั ลถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยู่หัว 1 ชุมชน ได้ แก่ ชุมชนบ้ านดอกบัว อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ รับรางวัลถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ชุมชน ได้ แก่ 1) ชุมชนบ้ านท่าเรื อ อาเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม 2)
ชุมชนบ้ านบางโรง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 3) ชุมชนบางรักน้ อย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ 4)
ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ รับรางวัลโล่ เกียรติยศนายกรั ฐมนตรี 5 ชุมชน ได้ แก่
1) ชุมชนบ้ านนาป่ าแดง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร 2) ชุมชนบ้ านขาม อาเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 3) ชุมชนบ้ านคลองเรื อ อาเภอพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร 4) ชุมชนบ้ านคันนา อาเภอเมือง
จังหวัดตราด 5) ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี ย้ ัง มี ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ไ ด้ รั บ รางวัล เกี ย รติ บัต รจากส านัก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอีก 67 ชุมชน
จากการศึกษาข้ อมูลเรื่ องการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ของสังคมไทย สรุ ปได้ ว่า บริ บท
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ของไทยมีลกั ษณะของชุมชนที่เป็ นทังชุ
้ มชนเมืองและชุมชนชนบทซึ่งมีโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่แตกต่างกันทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้ อม เป็ นผลทาให้ ความเจริ ญ
และพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน ทาให้ การพัฒนาในองค์ประกอบต่าง ๆ ก็ มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันด้ วย แต่ถึง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็ นชุม ชนเมื องหรื อชุม ชนชนบทต่างก็มี เป้าหมาย
เดียวกัน ก็คือมุ่งให้ บุคคลเกิดความเข้ มแข็ง และร่ วมกันแก้ ไขสิ่งที่เป็ นปั ญหาไปในทางที่ถูกต้ องและ
นาไปใช้ ได้ ตลอดจนเชื่อในความสามารถของตนเอง และสังคม รับรู้ศกั ยภาพและความต้ องการที่จะ
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ควบคุมตนเองและสมาชิกในสังคม ที่จะจัดการให้ เกิดความเสมอภาค กระจายทรัพยากร แล้ วส่งผลดี
ต่อชุมชนและสังคม
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดเรื่ องหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตและการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งานวิจัยในประเทศ
การศึ ก ษาเรื่ อง การพั ฒ นาเครื อข่ า ยสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ ในท้ อง ถิ่ น ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมี เจคติและ
ค่านิยมต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิคอยู่ในระดับมาก อีกทังประชาชนก็
้
ยงั รับรู้ด้วยว่าท้ องถิ่นของตนเองมี
ลักษณะเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และการพัฒนาเครื อข่ายยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ที่ใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้ มาก คือ ผู้นาชุมชน ครู และ ปราชญ์ ชาวบ้ าน นอกจากนันแล้
้ วการดูงานยังถือเป็ นการจัดการ
ความรู้อย่างหนึง่ ของชุมชน รูปแบบของสังคมแห่งการเรี ยนรู้มี 6 องค์ประกอบสาคัญ คือ การรวมกลุ่ม
การกาหนดโครงสร้ างในการบริหารจัดการ การได้ มาและการพัฒนาความรู้ การดาเนินการ การบันทึก
เก็บรักษาถ่ายทอดความรู้ และหน่วยสนับสนุน (นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, 2552)
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างพลังอานาจของชุมชนเพื่อเสริ มสร้ าง
ความยัง่ ยืนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที่เสริ มสร้ างความยัง่ ยืนของ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มี 9 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย การมีส่วนร่ ว มในกิจกรรม ของชุมชน การนา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบตั ิในชุมชน ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอดเรี ยนรู้ของชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง ระบบ
การเรี ย นรู้ โดยมี ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ นแกนกลาง การพัฒ นาอนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟูร ะบบนิ เ วศและ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรม ความเสมอ
ภาคความยุติธรรมในการจัดการของชุมชน และ การสร้ างหลักประกันความมัน่ คงในการดารงชีวิต
ร่วมกัน นอกจากนันแล้
้ วในการเสริ มสร้ างพลังอานาจของชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างความยัง่ ยืนของชุมชน
แห่งการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) เสริมสร้ างพลังอานาจของชุมชนในระดับบุคคล คือ ในมิติระดับบุคคล
มีองค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบภายในบุคคล องค์ประกอบด้ านปฏิสมั พันธ์ องค์ประกอบด้ าน
พฤติกรรม และ 2) การเสริ มสร้ างพลังอานาจของชุมชนในระดับชุมชน นอกจากนั น้ แล้ ว รูปแบบการ
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เสริ มสร้ างพลังอานาจของชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จะพบได้ ใน 2
ลักษณะ คือ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท และในการเสริ มสร้ างพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างวามยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จะสามารถกระทาได้ โดยประกอบไปด้ วย
วิธี การต่างๆ ได้ แก่ กาหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ ความต้ องการของชุม ชน การทา
ประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปั ญหา การจัดเวทีชาวบ้ านให้ ความรู้ ความเข้ าใจ การบันทึกการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในการสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ คณะกรรมการ คณะบุคคล หรื อ แกนนา
ในการสร้ างชุมชนให้ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน มีการติดตามผลการดาเนินงาน และมีการสร้ าง
ความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สมาชิก หรื อกลุม่ ชุมชนอื่นๆ เป็ นต้ น (มิ่งขวัญ คงเจริญ, 2553)
การศึกษาเรื่ อง อนาคตภาพรู ปแบบสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศ น์ เ ชิ ง บวกส าหรั บ ชุม ชน จากการศึก ษาพบว่าการที่ จ ะเป็ นสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ได้ นัน้ จะต้ อ ง
ประกอบไปด้ วย 5 ประการ คือ 1) องค์ประกอบเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกสาหรับชุมชน
2) หลักการสาคัญสาหรับการพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้ 3) กระบวนการในการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ 4) ยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ และ 5) ปั จจัยแห่ง ความสาเร็ จ จากผล
การศึกษาข้ างต้ นทาให้ เห็นว่าการที่จะทาให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และ
เครื อข่าย ทาให้ สามารถเข้ าถึงความจริ ง ความดีงามที่มีอยู่ อีก ทังยั
้ งเป็ นการยกระดับเสรี ภาพทางการ
เรี ยนรู้ยา่ งสร้ างสรรค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน ได้ แก่ วิธีคิด ความเชื่อ รวมถึงค่านิยม โดยลักษณะ
ต่าง ๆ ข้ างต้ นนัน้ จะนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาและตอบสนองกับความต้ องการโดยรวมอย่างสมดุล
เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างแท้ จริง (สุวิธิดา จรุงเกียรติกลุ , 2554)
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการ
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งผลการวิจยั พบว่าการที่จะทาให้ เกิดสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืนนัน้ มีองค์ประกอบสาคัญคือ บุคคล สถาบัน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและกองทุนของชุมชน ซึง่ การจะทาให้ เกิดความเข้ มแข็งของทุนทางสังคมในสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืนมีหลักสาคัญ 2 ประการ คือ 1) กระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้ วย
การมีส่วนร่วมอย่างไว้ วางใจในการศึกษาปั ญ หา การมีส่วนร่วมอย่างไว้ วางใจในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมอย่างไว้ วางใจในการปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมอย่างไว้ วางใจในการรับผลประโยชน์และการมีส่วน
ร่ วมอย่างไว้ วางใจในการประเมินผล และประการที่ 2 คือ แนวทางในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ประกอบด้ วย การเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ของชุมชน การสร้ างเครื อข่ายเข้ มแข็ง การสร้ างจิตสานึกรักบ้ าน
เกิดและการบริหารจัดการชุมชน นอกจากนันแล้
้ วรูปแบบของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีแนวคิด
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หลัก ได้ แก่ การเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ของชุมชน การสร้ างเครื อข่ายเข้ มแข็ง การสร้ างจิตสานึกรักบ้ าน
เกิดและการบริ หารจัดการชุมชน เป็ นต้ น อีกทังเมื
้ ่อพิจารณารู ปแบบสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
แล้ ว พบว่ามีปัจจัยที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง คือ ปั จจัยภายใน ได้ แก่ บุคคลและชุมชน ส่วนปั จจัยภายนอก
ได้ แก่ ภาคีเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง การสนับสนุนจากภาครัฐและสถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคมไทยและ
สังคมโลก และเงื่อนไขของรูปแบบ ได้ แก่ ความตระหนักของคนในชุมชน การจัดการทุนทางสังคมและ
ความเป็ นพลวัตของการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของทุนทางสังคม เป็ นต้ น (ชนันภรณ์ อารี กลุ , 2556)
งานวิจัยต่ างประเทศ
การศึกษาเรื่ องผู้ช่วยของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ (Educational assistant learning
communities) ทังนี
้ ้จากการศึกษาพบว่าในการสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งมี
ลักษณะ คือ 1) ความสามารถในการสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ซึง่ มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ประสบความสาเร็ จ อีกทังผู
้ ้ นาในกลุ่มนัน้
ๆ เช่น โรงเรี ยน ชุมชน สังคม หรื อกลุ่มบุคคล เป็ นต้ น จะมีความสาคัญมากในการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 2) กัลยาณมิตรในการสร้ างชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ (Community Builds Collegiality) กล่าวคือ การที่จะทาให้ เกิดเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ได้
อย่างแท้ จริงจะต้ องเป็ นความร่วมมือของทุกคน การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกันก็เช่นเดียวกัน อีกทัง้
การสร้ างจุดมุ่งหมาย (Commitment) ร่ วมกันตังแต่
้ ระดับ บุคคล องค์กร หรื อระดับชุมชน ก็จะทาให้
เกิดเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ ง 3) การส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้และการสร้ างประสิทธิผลให้
เกิดขึน้ จริ ง จะต้ องอาศัยผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ โดยการที่ จะทาให้ เกิดประสิทธิ ผลนอกจากการเป็ น
กัลยาณมิตรระหว่างกันแล้ วจาเป็ นต้ องมีการเสวนา (Dialogue) ด้ วย จึงจะสามารถเปลี่ยนไปสู่การ
ปฏิบตั ทิ ี่แท้ จริ งได้ และ 4) การช่วยเหลือจากองค์กรมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ เกิดชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ กล่าวคือ ผู้นาในกลุม่ หน่วยงาน และชุมชนถือว่าเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ เกิดการขับเคลื่อน
ทังจากภายในและภายนอกกลุ
้
ม่ (Taylor, 2005)
การศึกษาเรื่ อง ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ กบั การสร้ างครูต้นแบบ (Learning Communities
Creating Master Teachers) จากการศึกษาทาให้ เกิดข้ อค้ นพบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งหลักสาคัญคือ
บทบาทของผู้ส อนตามแนวคิดชุม ชนแห่ง การเรี ย นรู้ จะต้ องเปลี่ ยนไป รวมถึง บริ บทด้ านหลักสูต ร
แนวคิดในการสอน รู ปแบบของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จะต้ องได้ รับการแก้ ไข ซึ่งผู้สอนจะต้ องคานึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ โดยครู จะต้ องเป็ นผู้อานวยการการเรี ยนรู้ ดังนี ้ 1) ผู้เรี ยนแต่ละคนมีแนวคิดในการ
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เรี ยนรู้เป็ นของตนเอง (Personalize concepts) 2) ทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนต้ องการที่จะนาตนเอง (Selfdirected) 3) การจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก 4) ความต้ องการ
ในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมีความสาคัญมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย และ 5) ยุทธศาสตร์ ที่เป็ น
กรณีศกึ ษาที่ดีเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก (Schiermeyer, 2010)
การศึกษาเรื่ อง การรับรู้ เรื่ องชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาจากอเมริ กากลางและ
อเมริ กาใต้ (Latina Student Perceptions of Learning Communities) จากการศึกษาพบว่าเป็ น
ค่านิยมที่ดีมากต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาที่ เรี ยนจะช่วยให้ ลดความ
กังวลต่อสถานการณ์หรื อสิ่งแวดล้ อมที่แปลกใหม่ (Alien environment) นักศึกษามีความต้ องการที่จะ
รู้สกึ ผ่อนคลายและได้ รับการสนับสนุนในการเรี ยนรู้ จากสภาพดังกล่าวเมื่อผู้เรี ยนผ่อนคลายจะทาให้
การมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ มีพลังและแข็งขันมากขึ ้น อีกทั ง้ นักศึกษาเห็นว่าวิชาที่เกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ สิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับคือการสนับสนุนทางวิชาการและความสัมพันธ์ ทางสังคม โดยทังสอง
้
ปั จจัยเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ (Yaqub, 2010)
การศึ ก ษาเรื่ อง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต การทดสอบทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บัติ ข อง
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามอัธ ยาศัยของผู้ใหญ่ ที่ไ ม่ไ ด้ จ บการศึกษาในระดับวิทยาลัย (Lifelong
learning: an examination of attitudes and practices of black adults' informal learning
experiences) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ จบการศึกษาในระดับวิทยาลัย (Black adults') จะ
เกิ ดความต้ องการในการเรี ยนรู้ จากคนที่ จ บสูง กว่า กล่าวคือ ผู้ใหญ่ ที่ จ บสูง กว่ าอาจจะเป็ นระดับ
มหาวิ ทยาลัยจะส่ง ผลทาให้ ผ้ ูใ หญ่ ที่จ บในระดับ ที่ ต่ าลงมาเกิ ดความต้ องการในการเรี ย นรู้ อย่า ง
ต่อเนื่องของตนเอง นอกจากนันแล้
้ วความเชื่อของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ จบการศึกษาในระดับสูงมีความเชื่อ
เกี่ยวกับการนาตนเอง แรงจูงใจในการเรี ยน การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่ง
ลักษณะข้ างต้ นจะถูกค้ นพบและลักษณะเหล่านันมี
้ ความสัมพันธ์โดยตรงกับสังคมแห่งการเรี ยนรู้ด้วย
นอกเหนือจากประเด็นข้ างต้ นการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยจะเป็ นบทบาทหลักในการศึกษาของผู้ใหญ่และ
ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ จบการศึกษาในระดับสูงชีใ้ ห้ เห็นว่าการเรี ยนรู้ คือสิ่งที่พวกเข้ าต้ องการเป็ นอย่างมาก
ตลอดชีวิต ข้ อค้ นพบจากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าถ้ าบุคคลมีการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยแล้ ว จะเป็ น
สัญญาณบอกว่าผู้ใหญ่คนนันจะเป็
้
นผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต จากผลการวิจยั ยังแสดงให้ เห็นว่าไม่เพียงแต่
โอกาสในการรับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนหรื อการศึกษาที่เป็ นทางการเท่านันที
้ ่จะทาให้ เกิดสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ แต่คณ
ุ ค่าของการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยก็ยงั มีส่วนสนับสนุนไม่แตกต่างกัน (Corppetts,
2010)
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การศึกษาเรื่ อง ความเป็ นจริ ง ของการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตในชุม ชน (The Reality of
Lifelong Learning in a Rural Community) ผลการวิจยั พบว่า มี 4 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) การ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตคือ สภาวะจิ ตใจ (State of mind) ที่มาจากช่วงชีวิต ประสบการณ์ และบริ บท
สถานการณ์ ทางสังคม (Social situatedness) ซึ่ง การที่ จ ะทาให้ การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตประสบ
ความสาเร็จได้ นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการเรี ยนรู้จากที่ทางานและการเข้ าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่สนับสนุนและ
มีความยัง่ ยืนที่จะทาให้ สภาวะจิตใจของบุคคลกระหายที่จะเรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา 2) ทุนทางสังคมที่ดี
(Positive social capital) มีเป้าหมายสาหรับประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน ในขณะที่ทนุ ทางสังคมทาง
ลบ (Negative social capital) จะไม่ส่งผลต่อประโยชน์ของสังคม 3) ความสาเร็ จทางการศึกษาจะ
เกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับให้ มีการมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
คนทางสังคมหรื อเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) และ 4) เป้าหมายของชุมชนการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตควรจะสนับสนุนให้ กลุม่ คนเข้ าถึงความสาเร็ จทางการศึกษาอย่างสูงสุดในแต่ละบุคคล (Rempel,
2010)
บทสรุป
การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศทาให้ เห็นได้ ว่า การศึกษา
งานวิจยั ที่นาเสนอจากประเทศไทยนันพบว่
้
ารู ปแบบการวิจยั ที่เห็นได้ ชดั มี 3 ประเด็น คือ การศึกษา
การเสริ ม สร้ างพลัง อ านาจของชุม ชน การศึก ษาอนาคตภาพรู ป แบบสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
การศึกษารู ป แบบการเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็งของทุนทางสังคม ซึ่งในแต่ละประเด็นจะมีรูปแบบ
(Model) ที่แตกต่างกันดังนี ้
1) การเสริมสร้ างพลังอานาจของชุมชน มีรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้ วย ระดับบุคคล
และระดับชุมชน ซึง่ พบได้ ใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมี
องค์ประกอบคือ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ของชุมชน การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบตั ิ
ในชุมชน ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอดเรี ยนรู้ ของ
ชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่ง ตนเอง ระบบการเรี ยนรู้ โดยมีภูมิปัญญาท้ องถิ่ นเป็ น
แกนกลาง การพัฒนาอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของ
ชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคความยุติธรรมในการจัดการของชุมชน
และ การสร้ างหลักประกันความมัน่ คงในการดารงชีวิตร่วมกัน
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2) อนาคตภาพรู ป แบบสัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ ซึ่ง การจะเกิ ด ขึน้ ได้ มี อ งค์ ป ระกอบคื อ
องค์ประกอบเพื่ อการปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ เชิ ง บวกส าหรั บชุม ชน หลักการส าคัญส าหรั บการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้ กระบวนการในการพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ และปั จจัยแห่งความสาเร็จ
3) รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของทุนทางสังคม โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 2
ประการ คื อ ประการที่ 1 คื อ กระบวนการ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย การมี ส่ว นร่ ว มอย่า งไว้ ว างใจใน
การศึกษาปั ญหา การมีส่วนร่ วมอย่างไว้ วางใจในการวางแผน การมีส่วนร่ วมอย่างไว้ วางใจในการ
ปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมอย่างไว้ วางใจในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่ วมอย่างไว้ วางใจในการ
ประเมินผล ประการที่ 2 คือ แนวทางในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ประกอบด้ วย การเสริ มสร้ างการ
เรี ยนรู้ของชุมชน การสร้ างเครื อข่ายเข้ มแข็ง การสร้ างจิตสานึกรักบ้ านเกิดและการบริหารจัดการชุมชน
การศึก ษางานวิจัยจากต่างประเทศมีประเด็นที่น่าสนใจในเชิ ง กระบวนการมากกว่า
การศึกษาจากประเทศไทย กล่าวคือการทบทวนงานวิจยั ทาให้ เห็นว่าการจะเกิดขึ ้นของชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ หรื อสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นนั ้ จะต้ องมีผ้ ูหลักดันหลักในทางการศึกษาอาจจะผู้สอนหรื อครู ใน
ลักษณะของชุมชนอาจจะเป็ นผู้นาของชุมชน ในมิติของเพื่อนเรี ยนรู้ร่วมกันที่จะก่อให้ เกิดชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้คือการที่เพื่อนช่วยเพื่อนซึง่ อาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือในทางตรง แต่เป็ นทางอ้ อม กล่าวคือผู้
ที่มีฐานะทางการศึกษาหมายถึงผู้ที่จบในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยจะเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ู ที่ไม่ได้
จบในระดับวิทยาลัยผลักดันและเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ใู หญ่กลุ่มที่ไม่ได้ จบการศึกษาในระดับสูงพยายาม
ทาให้ ตนเองมีความรู้ การเรี ยนรู้ที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ที่จบสูง นอกจากนันแล้
้ วการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตนัน้
เป็ นสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีความกระหายที่จะเรี ยนรู้ ในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวและที่เป็ นประโยชน์
ต่อการทางานของตนเอง
จากงานวิจยั ทังสองส่
้
วนข้ างต้ นทาให้ สามารถสรุปได้ วา่ ไม่วา่ จะเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ในระดับบุคลหรื อระดับสังคม การที่จะทาให้ เกิดชุมชน
แห่งการเรี ยนรู้ ได้ ประกอบไปด้ วย 2 ส่วนคือ การกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในระดับบุคคลจนเกิดการ
รวมกลุม่ และความคงทนถาวรของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นแก่นกลางทีทา
ให้ เกิดการขับเคลื่อน ทังนี
้ ้สามารถสรุปได้ ดงั รูปต่อไปนี ้
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การกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้
ในระดับบุคคล
จนเกิดการ

การเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ

ความคงทน
ถาวรของ
ชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้

รู ป 3 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

ปรัชญา
แนวคิดพฤติกรรมนิยม
แนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดมนุษยนิยม
แนวคิดพิพัฒนาการนิยม
แนวคิดการปฏิรูปก้าวหน้า

หลักการ
- มีความจาเป็นต่อความเป็นมนุษย์
- ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ
- สร้างโอกาส เสมอภาค เท่าเทียม
- มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
- เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้
- บุคคลแห่งการเรียนรู้
- แหล่งเรียนรู้
- องค์ความรู้
- การจัดการความรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้

ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาตลอดชีวิต
Learning Community Mobilization through Lifelong Education
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ” เป็ นการศึกษาโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งใช้ วิธี
การศึกษาเอกสาร การสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ 1) วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 2)
นาเสนอองค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ระยะที่ 2 การนาเสนอองค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้มีความมุง่ หมายที่จะทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และ
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เอกสารและ
สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ มีรายละเอียดของการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ (1) เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ ยวข้ องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ (3)
พื ้นที่ต้นแบบ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึง่ เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี ้
1.1 เอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 จนถึง พ.ศ. 2558 จานวน 66 เล่ม (รายชื่อเอกสารในภาคผนวก ก)
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ทังนี
้ ้เอกสารที่เลือกมาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต้ องมีเนื ้อหาเกี่ยวกั บ ปรัชญา แนวคิดและหลักการ
ของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จากแหล่งข้ อมูล 3 ประเภท คือ 1) แหล่ง
ปฐมภูมิ (Primary sources) 2) แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) เป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีผ้ ู
บันทึกไว้ แล้ ว เช่น บทความ รายงานการวิจยั ้ และ 3) แหล่งข้ อมูลตติยภูมิ (Tertiary sources) เป็ น
แหล่งข้ อมูลที่ได้ มาจากการให้ ความเห็นของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ศกึ ษา โดยก่อนการ
วิเคราะห์เอกสารผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั ก่อนว่ามีคณ
ุ ภาพมากน้ อยเพียงใด
โดยใช้ เกณฑ์ประกอบด้ วย 1) มีความชัดเจนในปั ญหาวิจยั สมมติฐาน ข้ อกตกลง ความจากัดของการ
วิจยั 2) มีการให้ คาจากัดความที่มีการระบุไว้ อย่างชัดเจน 3) การออกแบบการวิจยั มีการบรรยายอย่าง
ครบถ้ วนถูกต้ อง 4) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างมีความถูกต้ อง 5) เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั มีความเที่ยงตรง 6) เทคนิคการรวบรวยข้ อมูลมีความเหมาะสมกับการวิจยั 7) เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล ถูกต้ องเหมาะสมตามกระบวนการ และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั 8) การ
เสนอผลการวิจยั ครบถ้ วน ไม่ลาเอียง และ 9) การสรุ ปผลการวิจยั ถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วนและเข้ าใจ
ได้ ง่าย
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศต้ องเป็ นผู้ที่ทางานด้ านการศึกษา
ตลอดชีวิต และ/หรื อมีประสบการณ์ ได้ แก่ เป็ นอาจารย์ทางด้ านการศึกษาตลอดชีวิต เป็ นผู้นาชุมชน
หรื อองค์กร ครูภมู ิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้ าน รวมถึงบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้ รับการยอมรับ
ทางการศึก ษาตลอดชี วิ ต และชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี จ านวนทัง้ สิ น้ 13 ท่า น ในขัน้ ตอนการ
สัม ภาษณ์ (รายชื่ อผู้ทรงคุณ วุฒิ ในภาคผนวก ข) และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่านในขัน้ ตอนการ
ประชุมสนทนากลุม่ (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ค)
1.3 พืน้ ที่ที่เป็ นต้ นแบบที่ดีของการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ในประเทศไทย ที่ได้ รับ
การยอมรับในสังคม ได้ แก่ ชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จมีลกั ษณะของการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเอง
จนเกิดกิจกรรมพึ่งตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน มีเครื อข่ายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และเป็ นสังคมคุณธรรม และรู้จกั ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทังรู้ ้ จกั ใช้
ทุนและการแสวงหาทุนทางสัง คม ทาให้ ชุม ชนพัฒ นาตนเองสู่การเป็ นชุม ชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งใน
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทาการคัดเลือก 2 ชุมชนให้ เป็ นต้ นแบบที่ดี ได้ แก่ 1) บ้ านปลาธนาคารปู ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ 2) หมู่บ้านจารุ ง ชุมชนต้ นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลเนินฆ้ อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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2. เครื่ องมือสาหรับการวิจยั
เครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
2.1 แบบศึก ษาเอกสาร ซึ่ง เป็ นแบบบัน ทึกข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการศึกษาเอกสารและ
หลักฐานที่มีการบันทึกไว้ ตามสภาพปกติ โดยกาหนดประเด็นสาหรับการศึกษาไว้ 2 ประเด็น ได้ แก่
1) ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และ 2) ปรัชญา แนวคิด
และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
2.2 แบบสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิประเด็นเรื่ อง “ปรัชญา แนวคิดและหลักการของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ” ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาทัง้ หมด 8
ประเด็น ได้ แก่ 1) เป้าหมายของการเรี ยนรู้ ตคลอดชีวิตของบุคคลเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
2)ปรัช ญาความเชื่ อของการส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุม ชนแห่งการเรี ยนรู้
3) ลักษณะของการจัดการศึกษาที่สัมพันธ์ กับวิถีการดาเนินชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการ เรี ยนรู้
4) หลักการและวิธีการที่เหมาะสมกับการส่งเสริ มให้ บุคคลรู้ จักศักยภาพของตนเองที่เหมาะสมกับ
บริบทไทยเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 5) ความเชื่อหลักพุทธศาสนากับการพัฒนาตนเองเพื่อการ
เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 6) แนวทางการพัฒนาบุคคลเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 7) ปั จจัย
ส่งเสริมการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และ 8) อุปสรรคในการพัฒนาเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
3. ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
ผู้วิจัยแบ่ง การดาเนินการวิจัยออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของการศึกษาจากการวิเคราะห์
เอกสาร ส่วนของการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิ และส่วนของการศึกษาจากพื ้นที่กรณีตวั อย่าง
ดังมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 การศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้ วย
(1) ผู้วิจยั ทาการคัดเลือกเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาตลอดชีวิตและ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ เบื ้องต้ น
(2) ผู้วิ จัย ด าเนิ น การอ่า นเพื่ อ ศึก ษาจากนัน้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในประเด็น ที่
ต้ องการศึกษาซึ่งกาหนดไว้ 2 ประเด็น ได้ แก่ 1) ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ น
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ชุมชนแห่ง การเรี ยนรู้ และ 2) ปรัช ญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่ อการเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
(3) ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารตามประเด็นที่ได้ กาหนดไว้ อย่างละเอียด
ส่วนที่ 2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
(1) ผู้วิจยั ทาการกาหนดเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ และทาการกาหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการข้ อมูล
(2) ผู้วิจยั ดาเนินการส่งจดหมายเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดหมาย
การเข้ าสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดของข้ อมูลสาหรับการวิจยั
(3) ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ได้ นดั หมายเพื่อเก็บรายละเอียดข้ อมูล
สาหรับการวิจยั
ส่วนที่ 3 การศึกษาจากพื ้นที่กรณีตวั อย่าง
(1) ผู้วิจัยทาการคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษากรณี ตวั อย่างที่ดีในประเทศไทยที่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้
(2) ผู้วิจยั ดาเนินการส่งจดหมายเพื่อขอความร่วมมือจากพื ้นที่ เพื่อนัดหมายเพื่อเก็บ
รายละเอียดของข้ อมูลสาหรับการวิจยั
(3) ผู้วิจยั ลงพื ้นที่เพื่อทาการเก็บช้ อมูลและศึกษาข้ อมูลอย่างละเอียด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการศึก ษาเอกสาร ผู้วิจัย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content
Analysis) โดยนาข้ อมูล มาเรี ยบเรี ยงและจ าแนกอย่างเป็ นระบบ จากนัน้ ตีความหมาย เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ ลดทอนข้ อมูล สกัดสาระ และสร้ างข้ อสรุป (Scott, 2006) ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นามา
วิเคราะห์จะเป็ นข้ อความบรรยาย ซึ่งได้ จากการศึกษาเอกสาร สั มภาษณ์ และจดบันทึก ตามความ
เหมาะสมของข้ อมูล โดยจาแนกข้ อมูลชนิดง่ายๆ ก่อนแล้ วพิจารณาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล อธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ และสาเหตุของปรากฏการณ์ โดยยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารเป็ นหลัก
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จากนันผู
้ ้ วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในระยะที่ 1 นา เสนอสาหรับการประชุม
สนทนากลุม่ ในระยะที่ 2 ต่อไป
ระยะที่ 2 การนาเสนอองค์ ความรู้ ปรั ชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การวิ จัย ในขัน้ ตอนนี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายที่ จ ะน าเสนอการวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ป รั ช ญา
แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
หาข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาข้ อมูลให้ มีความถูกต้ องสมบูรณ์ โดยใช้ วิธีการประชุมสนทนากลุ่ม
มีรายละเอียดของการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ หรื อสามารถทาหน้ าที่อธิบาย
ชี ้แนะ ชี ้แจง ถ่ายทอด หรื อข้ อคิดเห็น ในประเด็นเรื่ องการศึกษาตลอดชีวิตและชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่ง
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือสาหรับการวิจยั
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแนวทางการสนทนากลุ่มขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมการศึกษา
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเรื่ อง ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีประเด็นการสนทนากลุม่ ดังนี ้
(1) ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ
เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
(2) ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
3. ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
(1) ผู้วิจยั ดาเนินการกาหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยอ้ างอิงผลจากข้ อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ ในระยะที่ 1 เพื่อนาเสนอผลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ผู้วิจยั กาหนดผู้ทรงวุฒิสาหรับการเข้ าร่วมประชุมสนทนากลุม่
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(3) ผู้วิจยั ดาเนินการส่งจดหมายเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดหมาย
การเข้ าร่วมประชุมสนทนากลุม่
(4) ดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00
น. ณ ห้ อง 823/2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จัย น าผลจากศึก ษาข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญ ไปท าการวิ เ คราะห์ เนื อ้ หา (Content
analysis) แล้ วพัฒ นาข้ อมูล ที่ไ ด้ จ ากการเสนอแนะมาปรับปรุ ง เป็ นเนื อ้ หารายละเอี ยดที่ มี ความ
สมบูรณ์ตอ่ ไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่
1. ผลการวิเคราะห์ หนังสือ งานวิจยั และเอกสารเกี่ยวกับ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ 2. ผลการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3. ผลการศึกษากรณี
ตัวอย่าง และ 4. ผลการจัดประชุมสนทนากลุม่ ซึง่ มีรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ หนังสือ งานวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2548-2558 จานวน 66
เล่ ม (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ก) พบว่ า
1.1 ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
จากลักษณะของสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา สังคมได้ เปลี่ยนจาก
สังคมฐานความรู้ไปสู่สงั คมหลังฐานความรู้ ซึ่งเน้ นเรื่ องกัลยาณมิตร เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากคนต่าง
คนต่างปิ ด ไปสูต่ า่ งคนต่างเปิ ด เป็ นสังคมที่ก้าวข้ ามสังคมแข่งขันไปสู่การร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ เป็ น
สังคมที่ภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ พัฒนาสู่ภูมิปัญญาของสังคม ดังนันวิ
้ ถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนจากการ
พึง่ พิงไปสูค่ วามเป็ นอิสระ และการพึง่ พาอาศัยกันและกัน ดังนันจึ
้ งทาให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
พื ้นที่สงั คมและชุมชนมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม หรื อการเมือง โดยเน้ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีเสรี ภาพในเรื่ องของการรับและการให้ ประชาชนสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูล ความรู้ ข่าวสารและเครื อข่าย มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของประชาชนในสังคมและ
ชุมชน เน้ นเสรี ภาพ ทังส่
้ วนบุคคลและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อสื่อสารผ่านเครื อข่าย
มากขึ ้น จึงทาให้ วฒ
ั นธรรมของชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนสู่การเป็ นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วม
มากขึ ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชนดังกล่าว จึงต้ องนาปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ เพื่อเน้ นการใช้ ความรู้ และคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมและชุมชน การตังอยู
้ ่บนความพอดี
ระหว่างความเป็ นอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน การเปลี่ยนจากการแข่งขันไปสู่การร่ วมกันสร้ างสรรค์
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สังคมและชุมชน และนาสูก่ ารสร้ างสังคมและชุมชนที่เป็ นสุข การน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในชุม ชนจึง ช่วยสร้ างเสริ ม ภูมิ ค้ ุม กันการเงิ น และเศรษฐกิ จ ของชุม ชนให้ สมดุลระหว่างการพึ่ง
เศรษฐกิ จ ในชุม ชนกับ ภายนอกชุม ชน ความพอเพี ยงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผ ล
รวมถึงความจาเป็ นต้ องมีระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี ไม่มีผลกระทบใดใดอันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน ต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างยิ่ง รู้ จกั การนาวิชาการ
ต่างๆมาใช้ ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันต้ องเสริ มสร้ างพืน้ ฐาน
จิตใจของคนในชุมชนให้ มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและให้ ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ สมดุล และพร้ อมต่อวัฒนธรรมจาก
ภายนอกชุมชนได้ เป็ นอย่างดี (พระบรมราชชนวินิจฉัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2542, หน้ า 2)
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับชุมชน จึงครอบคลุมการศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิตของ
มนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย เป็ นการศึกษาที่ม่งุ พัฒนาบุคคลและชุมชนให้ ปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกช่วงชีวิตและพัฒนาต่อเนื่องไปให้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและชุมชน การศึกษาตลอดชีวิต
จึงรวมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวิธีการทางการศึกษา ทังในระบบและนอกระบบโรงเรี
้
ยน ทังการศึ
้
กษา
ตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาจากทุกแหล่งความรู้ ในชุมชนที่เกิดขึน้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่ผสมกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้ ว
การศึกษาในชุมชนมีลกั ษณะเป็ นการศึกษานอกระบบที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลโดยเนื ้อหาและหลักสูตร
ต้ องมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของบุคคลแต่ละกลุ่มและ
ชุมชน การศึกษาชุมชนอีกส่วนหนึ่งคือ การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ เู รี ยนและชุมชน
ได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ตามความสนใจศัก ยภาพความพร้ อมและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุค คล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อหรื อแหล่งความรู้ อื่นๆ ในชุมชน ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จึงมี
ความสาคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดังกล่าว การสนับสนุนให้ ชุมชนเป็ นชุมชนแห่งภูมิ
ปั ญญาและการเรี ยนรู้จึงมีความสาคัญยิ่ง ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้จะสร้ างโอกาสให้ คนไทยทุกคนมีการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ ก้าวทันกับโลกยุคข้ อมูลข่าวสาร อีกทังมี
้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้ นให้ ทกุ องค์กรและทุกส่วนในชุมชนมีความใฝ่ รู้และพร้ อมที่ จะเรี ยนรู้อยู่เสมอ
มุง่ ให้ บคุ คล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นๆสนับสนุนหรื อจัดการศึกษา หรื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน
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ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จึงจาเป็ นต้ องใช้ หลักการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนให้ คนในชุมชน
เกิดการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน เนื่องจากการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติวิสยั
ในชี วิตประจ าวันของคนทุกคนในชุม ชน ตัง้ แต่เกิ ดจนตาย เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เกิดขึน้ ได้ ทุกเวลา ทุก
สถานที่ของทุกคน การเป็ นชุมชนแห่ง การเรี ยนรู้ จึง เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และมี
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชนดัง กล่ า ว ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา ทุกช่วงอายุของคนในชุมชน นอกจากนี ้การเรี ยนรู้ในชุมชนมีความสัมพันธ์ กบั วิถีชีวิตของ
ชุมชนที่มีความสุข ชุมชนสามารถมีทางเลือกในการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ยืดหยุ่น ตามความต้ องการของชุมชน อี กทัง้ การเรี ยนรู้ ในชุมชนเกิ ดขึน้ ได้ ในทุกสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสมในชุมชน ทุกแห่งในชุมชนสามารถเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ของคนทุกคนและชุมชนได้ สมาชิก
ทุกฝ่ ายในชุมชนต้ องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่
ชุมชน การสร้ างเครื อข่ายชุมชน เชื่อมโยงแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากทุกส่วนของ
สังคมมีความสาคัญยิ่งต่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จะกระจายแหล่งการ
เรี ยนรู้อย่างทัว่ ถึงและครอบคลุม
1.2 ปรั ชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู้
ปรัชญาการศึกษาทัว่ ไปได้ กล่าวถึง ปรัชญาการศึกษา มีความหมายสรุปจากผู้ร้ ูหลายท่า นทัง้
ไทยและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ว่า ปรัชญาการศึกษาหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของ
มนุษย์ที่ใช้ ในการจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ปรัชญาการศึกษาไทยได้ เน้ นการ
พัฒนาบุคลเป็ นรายบุคคล เพื่อความเจริ ญงอกงามทางปั ญญาของบุคคล ดังนัน้ “ปรัชญาการศึกษา
ตลอดชีวิตหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่ใช้ ในการจัดกระบวนการทางการศึกษา
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน ” การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายคือการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง และยัง่ ยืนนัน่ เอง ซึ่งมาจากความเชื่อของปรัชญามนุษยนิยม (Humanistic) ที่ว่าผู้เรี ยนเป็ น
มนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจ เชื่อว่าธรรมชาติของผู้เรี ยนเป็ นผู้มีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ สูงมาก ดังนัน้
บทบาทของผู้ส อนเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และใช้ การประเมินผลโดยการประเมิ น
ตนเอง และเชื่ อ ในปรั ช ญาพิ พัฒ นาการนิ ย ม (Progressivism) ที่ ว่าความเป็ นประชาธิ ป ไตยและ
ความคิดสร้ างสรรค์ เชื่อว่าธรรมชาติของผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้ ดังนันบทบาทของผู
้
้ สอนเป็ นผู้จดั การเรี ยนรู้ (Organizer) แนะนากระบวนการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้
จากการลงมือปฏิบตั ิ และใช้ การประเมินผลโดยการสังเกต และการสาธิตปฏิบตั ิ รวมทังมี
้ ความเชื่อใน
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ปรั ช ญาปฏิ รูปก้ าวหน้ า (Radicalism) เชื่ อว่า ธรรมชาติของผู้เรี ยนและผู้สอนมี ความเท่าเที ยมกัน
ควบคุมตนเอง (Personal autonomy) ได้ ดังนันบทบาทของผู
้
้ สอนเป็ นผู้ช่วย (Partner) และใช้ การ
ประเมินผลจากการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดการคิดวิเคราะห์ผนวกกับหลักปรัชญาคาสอน
ของพุทธศาสนา ที่ได้ เน้ นการพัฒนาตนเอง และบุคคลต้ องรู้จกั การดูแลส่วนรวม หรื อชุมชนที่ตนอาศัย
อยู่เพื่อเกิดความสาเร็ จทัง้ นีค้ ณ
ุ ลักษณะแห่งความสาเร็ จของบุคคลประกอบด้ วย คุณลักษณะแห่ง
ความสาเร็ จ ยืนหยัดและอดทน เมื่อทาสิ่งใด ทาด้ วยความจริ งจัง รับผิดชอบ มีวินยั ในตัวเอง พบ
ปั ญหากล้ าสู้ด้วยความอดทน เพราะความอดทนอดกลัน้ เสียสละได้ เพื่อส่วนรวม
นอกจากนี ้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากพระบรมราโชวาทเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปรี ยบเสมือนเสาเข็มของการเรี ยนรู้ของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่น คงของชุม ชน พระองค์ ท รงตรั ส ว่า “ต้ อ งท าแบบคนจน เราไม่เ ป็ นประเทศร่ า รวย เรามี
พอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็ นประเทศที่ก้าวหน้ าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็ นประเทศก้ าวหน้ าอย่าง
มาก เพราะถ้ าเราเป็ นประเทศก้ าวหน้ าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านันที
้ ่เป็ นประเทศที่มี
อุตสาหกรรมก้ าวหน้ าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่เริ่ มการบริ หารที่เรี ยกว่า แบบคน
จน แบบที่ไม่ติดกับตารามากเกินไป ทาอย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากันก็จะอยู่ได้ ตลอดไป คาว่า
พึ่งตนเองหรื อ Self - sufficiency นันหมายความว่
้
าผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื ้อคนอื่น อยู่
ได้ ด้วยตนเองหรื อพึง่ ตนเอง”
สาหรั บหลักส าคัญ ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง การกระทาใดให้ มี ความพอเพี ยงหมายถึง ทา
พอประมาณด้ วยเหตุและผลการพัฒนาต้ องเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
ซึ่งต้ องสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันใน
ตัว เพื่อสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ต้ องมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆมาใช้ ในการ
วางแผน และดาเนินการทุกขันตอน
้
ต้ องเสริ มสร้ างพืน้ ฐานจิตใจของคนในประเทศให้ สานึกใน
คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ต้ องดาเนินชีวิตด้ วยมีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ สร้ างความสมดุลและความพร้ อมต่อการรองรั บการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ระดับครอบครัวมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ น
พืน้ ฐานที่สาคัญของการนาไปสู่การเป็ นผู้เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง และสามารถจะเป็ นผู้ท่ ีเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตได้ นนั่ เอง ความสามารถให้ ตนเป็ นที่พึ่งแห่งตนใน 5 ด้ านได้ แก่ จิตใจ สังคม เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิ จ รู้จกั คาว่าพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่น พยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและความชานาญ มีความสุขและความพอใจกับชีวิตที่พอเพียง ยึด
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เส้ นทางสายกลางในการดาเนินชีวิต นโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาไทยบนพื ้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง มุง่ ไปสูก่ ารทาให้ สงั คมไทยเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อทาให้ เกิดสติปัญญา ความรอบรู้ และ
ศีลธรรมอันจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ สงั คมดารงอยู่ได้ อย่างเข้ มแข็ง และพอเพียง เนื่องจากกระแส
ของโลกาภิวตั น์ได้ ก่อให้ เกิดสังคมใหม่ที่เน้ นเรื่ องความรู้กนั มาก จึงต้ องสร้ างระบบการศึกษาให้ กบั คน
ทุก คน ตัง้ แต่ เ กิ ด จนตาย ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คุณ ภาพและมาตรฐาน โลกข้ างหน้ าเป็ นโลกของการ
เปลี่ยนแปลง ต้ องสร้ างภูมิค้ มุ กัน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง หากการที่ประชาชนทุกคนได้ รับการศึกษา
ถือเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการกาจัดความยากจน ต้ องกาหนดความสาคัญของการศึกษาให้ เป็ นหัวใจของ
การพัฒนาในทางด้ านการเมือง ด้ านการเกษตร และอื่นๆ
สรุ ปได้ ว่าปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ คือ 1. ความเชื่อ
ในศักยภาพของบุคคลและชุมชน 2. การเรี ยนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของบุคคลและ
ชุมชน 3. บุคคลและชุมชนจะเรี ยนรู้ ได้ ดีเมื่อได้ ประโยชน์ตรงตามความต้ องการของตนเอง4. การ
เรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน
2. ผลการสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จานวน 13 ท่าน (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ข) เกี่ยวกับ
ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ พบว่า
2.1 เป้าหมายของการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตของบุคคลเพื่อการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู้
เป้าหมายของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของบุคคลเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
มี การ
เรี ยงลาดับเป้าหมายการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตามลาดับความจริ งจัง ทุ่มเทจากขั ้นต่าไปยังขันสู
้ งเป็ น
ลาดับต่อไปนี ้
2.1.1 เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้ อกาหนดจากภายนอก คนงานหรื อลูกจ้ างจานวน
หนึง่ ถูกกาหนดหรื อบังคบ ให้ เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขการจ้ างงาน หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
องค์กร ผู้เรี ยนไม่ได้ สนใจอะไรจริ งจังถ้ าไม่มีการทดสอบเพื่อการต่อสัญญาจ้ าง และไม่ว่าอย่างไร
การศึกษาในกลุ่มนี ้มักจะไม่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อ ผู้เรี ยน ไม่มีผลยัง่ ยืน อาจนับว่าเป็ นส่วนของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพียงรูปแบบ แต่ไม่ใช่สาระ
2.1.2 เพื่อจัดการกับเป้าหมายเฉพาะหน้ า ทุกคนมักจะต้ องเผชิญปั ญหา หรื อ
สถานการณ์เฉพาะหน้ าที่บงั คับให้ ต้อง เรี ยนรู้ เพื่อจัดการกับปั ญหาเฉพาะที่กาลงเผชิญอยู่ การศึกษา
ประเภทนี ้มักเป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง (self-directed learning) แต่เกิดขึ ้น เป็ นครัง้ คราวไม่
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ต่อเนื่อง ตัวอย่างเรื่ องการกรอกแบบภาษี การเตรี ยมตัวเดินทางไปยังประเทศหรื อสถานที่ที่ไม่ คุ้นเคย
การแสวงหาความรู้การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจและการทางานอดิเรก เป็ นต้ น
2.2.3 เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายนอก ได้ แก่การรับการศึกษาอบรมในระดับที่
สูงขึ ้นเพื่อโอกาสความก้ าวหน้ า ในการทางาน หรื อเพื่อยกฐานะตนเอง การศึกษาไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าใน
ตัวเอง เป็ นเพียงเครื่ องมือที่ช่วยให้ บรรลุเป้าหมายอื่นของบุคคล เป็ นการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการหรื อเงื่อนไขจากภายนอก เมื่อเงื่อนไขความ ต้ องการเปลี่ยนเรื่ องที่เคยได้ รับการศึกษามาก่อน
ทาให้ อาจไม่มีคณ
ุ ค่าต่อไป
2.2.4 เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เป็ นการศึกษาที่เกิดขึ ้นจากความต้ องการ
ภายใน เพื่อต้ องการพัฒนาตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้ ในสิ่งที่สนใจ การศึกษาลักษณะนี ้มีความสาคัญและ
มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ผู้เรี ยนทุม่ เท ให้ เวลาและ ทรัพยากรในการศึกษาประเภทนี ้อย่างเต็มที่
หากพิจารณาการพัฒนาตนเอง สามารถแบ่งเป็ น 3 เรื่ องคือ 1. เพื่อพัฒนาตนเองและหน้ าที่
การงานเป็ นการพัฒนาอาชีพของตนเอง 2. เพื่อการดารงชีวิตและเพื่อให้ มีประสบการณ์เพิ่มเติม 3.
เพื่อให้ ตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมและสังคม
สรุปได้ วา่ ธรรมชาติของมนุษย์ต้องฝึ กหัด เรี ยนรู้ ให้ เกิดความก้ าวหน้ า ดังนันเป
้ ้ าหมายในการ
พัฒนาตนเองให้ ร้ ู จักตนเอง ดารงชี วิตให้ เกิดประโยชน์ ก้ าวหน้ าดูแลตนเอง ครอบครั ว ช่วยชุมชน
สังคม และมีความสุข ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2.2 ปรั ชญาความเชื่อ ของการส่ งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู้ ปรัชญาความเชื่อของ การสร้ างความรู้ (Constructivism) การจัดการศึกษาให้ บคุ คล
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้ เห็นผลลัพธ์ จาก การเรี ยนรู้ที่เป็ นรูปธรรม คนพบความรู้ ด้วย
ตนเองมากกว่าหาคาตอบสาเร็ จรูปจากแหล่งอื่น สร้ างนิสยั ให้ เกิดการรู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ผ่านกิจกรรมที่ท้า
ทาย ผู้เรี ยนมีโอกาสในการกาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้ ร่วมกับ ผู้อานวยความสะดวก (facilitator)
ในระยะแรก และมีอิสระมากขึ ้นตามลาดับ วิธีการสาคัญคือการเรี ยนรู้ผ่านโครงการ ( project based)
หรื อการเรี ยนรู้ เพื่อการแก้ ปัญหา Problem based learning รวมทังการจั
้
ดเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจัดให้ นา่ สนใจน่ารู้น่าเรี ยน จัดโดยให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ จัด
ให้ มีการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและ เป็ นต้ น
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2.3 ลักษณะของการจัดการศึกษาที่สัมพันธ์ กับวิถีการดาเนินชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู้
ลัก ษณะของการจั ด การศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ์ ก บั วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต จ าเป็ นต้ องการความ
หลากหลายและความยืดหยุ่นสูงมาก ต้ องการออกแบบการจัดแบบเฉพาะบุคคล ( tailor made)
เนื่องจากเมื่อพ้ นจากวัยเด็กไปแล้ ว พื ้นฐาน ความถนัด ความสนใจ และความจาเป็ น ฯลฯ ในการ
เรี ยนรู้จะมีความแตกต่างกันมาก การจัดการที่คอ่ นข้ างแข็งตัวที่ใช้ ได้ บ้างในวัยเด็ก มักใช้ ไม่ได้ เมื่อเข้ า
สู่วยั ผู้ใหญ่ไปแล้ ว ควรมี การจัดกลุ่มผู้ที่สนใจ จัดให้ สอดคล้ องกับความสนใจ และการทางานใน
ชีวิตประจาวัน การเรี ยนคือการทางาน การจัดเวทีให้ เกิดการแลกเปลี่ยน การสะท้ อนความคิดด้ วย
ตนเอง การอภิปรายเชิง วิพากษ์ จัดให้ สัมพันธ์ และสอดคล้ องกับชีวิตและสังคม จัดให้ สัมพันธ์ กับ
วิชาชีพและหน้ าที่การงาน เป็ นต้ น
2.4 หลักการและวิธีการที่เหมาะสม การส่ งเสริมให้ บุคคลรู้ จักศักยภาพของตนเองที่
เหมาะสมกับบริบทไทยเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
เนื่องจากบุคคลแค่ละบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนันการจั
้
ดสภาพแวดล้ อมที่ท้า
ทายระดับที่ใกล้ เคียงกับขีดความสามารถของผู้เรี ยนจะเป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ แต่ facilitator จาเป็ นต้ อง
รู้ จกั และคุ้นเคยกับผู้เรี ยนพอสมควรและ เลือกงานที่ยากเหมาะสมที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนต้ องตังใจเต็
้
มที่
จึงจะสามารถทาได้ และผ่านได้ ผลงานความสาเร็ จ ภาพสะท้ อนจากคนที่ไว้ ใจได้ ที่อยู่รอบข้ างจะทา
ให้ บคุ คลรู้จกั หรื อเข้ าใจศักยภาพของตนเองได้ ใกล้ เคียงมากขึ ้น ดังความหมายของ self-actualization
ตามคาอธิบายของ Maslow ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้ ทางาน แล้ วสามารถทบทวนตนเองได้
นอกจากนี ้การทางานเป็ นกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม ควรจะเป็ นแนวทางที่ดี การมี ปฏิกิริยา
และปฏิสมั พันธ์ กับคนในกลุ่มที่ไว้ วางใจและเปิ ดเผยจะเป็ นกระจกสะท้ อนศักยภาพของตนเองจาก
สายตาของคนรอบข้ าง รวมทังควรจั
้
ดให้ มีการทางานด้ วยตนเอง สามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง จัดการเรี ยนรู้
ให้ หลากหลายให้ สามารถเลือกได้ ตามศักยภาพของตนเอง
2.5.ความเชื่ อหลั ก พุ ทธศาสนาจะส่ ง เสริ ม การพัฒ นาตนเองและสามารถแสวงหา
ตนเอง และเข้ าใจตนเองเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
คาสอนของหลักพุทธศาสนาบางประการควรช่วยบุคคลให้ เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถ
แสวงหาตนเอง และเข้ าใจตนเองได้ อย่างเหมาะสมได้ แก่ ตัวอย่างคาสอนเหล่านี ้
5.1 สุจิปลุ ิ หรื อ สุต จินต ปุจฉา ลิขิต คือ ฟั ง คิด ถาม เขียนบันทึกนัน่ เอง เรื่ องฟั งใน
ปั จจุบนั ขยายไปถึงการ ค้ นคว้ าแสวงหาความรู้ จากทุกช่องทาง การคิดในที่นี ้ครอบคลุมไปถึงอีกสาม
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หัวข้ อข้ างล่าง การถามเป็ น เรื่ องต่อเนื่องจากการคิด ความสามารถในการถามต้ องการทังความรู
้
้
ความคิด และการสังเกตเป็ นพื ้นฐาน และคาถามที่ดีบางครัง้ มีคณ
ุ ค่ามากกว่าคาตอบด้ วยซ ้าไป เขียน
ไม่ใช่เพียงการบันทึกแต่หมายถึงการจัดระบบความรู้ความคิดใหม่จากความรู้ใหม่ที่สร้ างขึ ้นด้ วย
5.2 โยนิโสมนสิการ การใช้ ความคิดอย่างแยบคาย ย้ อนไปถึงเหตุเบื ้องหลัง และ
คาดคะเนถึงผลกระทบต่างๆ ตามมา รวมทังเงื
้ ่อนไข สภาพแวดล้ อมของของเรื่ องที่กาลังขบคิด
5.3 อิทปั ปั จจยตา การเข้ าใจกฎของความจริ ง ผลย่อมมาจากเหตุ และเหตุนาไปสู่ผล แต่
ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุ กับผลก็มกั เป็ นความสัมพันธ์ ที่ซบั ซ้ อน หรื อไม่ได้ เป็ นเหตุโดยตรง เรื่ องนี ้
ช่วยให้ คดิ แบบวิทยาศาสตร์ ได้
5.4 กาลามสูตร เป็ นคาสอนที่ช่วยให้ ตงค
ั ้ าถามรอบด้ านก่อนจะตัดสินใจที่จะนาไปสู่
ข้ อสรุป
รวมทังค
้ าสอนในเรื่ อง อัตตหิ อัตตโนนาโถ อิทธิบาท คาถามของฆารวาส ศีลเมตตากรุ ณา
สัมมาอาชี วะ การเห็นต่อส่วนรวม การมีสติรอบคอบ อริ ยทรัพย์ สัปปุริสธรรม 7 เหตุ ผล ตน
ประมาณ โดยสรุปคือศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นต้ น มนุษย์ต้องฝึ กฝน ฝึ กตนเองอย่างสม่าเสมอ
2.6 แนวทางที่จะทาให้ บุคคลเกิดนิสัยรั กการเรี ยนรู้ เพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
ต้ องเริ่มตังแต่
้ เด็ก โดยครอบครัว ต้ องเป็ นแบบอย่าง หรื อไม่เช่นนันก็
้ ต้องทาในโอกาสแรกสุดที่
เป็ นไปได้ จาก ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ เด็กทารกสนใจใคร่ร้ ูเรื่ องราวรอบตัวผ่านการสัมผัส ใส่
ปาก ส่ง เสียงร้ อง มองตาม ตังแต่
้ เกิด แต่เราสอนให้ เด็กเคารพกติกา การเป็ นเด็กดี ว่านอนสอนง่าย
ทังหมดท
้
าให้ เด็กที่โตมาเรี ยนรู้ โดยวิธีการที่ passive มาโดยตลอด ต้ องเปลี่ยนวิธีการอบรมให้ เด็กมี
อิสระ และเป็ น active learner มากขึ ้น ควรสอนวิธีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองให้ มากที่สดุ ในโอกาสแรกที่
ทาได้ ควรลดแรงกดดันการเรี ยนรู้ สาระวิชาจนกว่าผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างเข้ มแข็งแล้ ว
ในกรณีของผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสได้ รับการศึกษาเล่าเรี ยน เช่นเดียวกัน ควรสอนให้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองให้
ได้ ทาให้ เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้ สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ และ ส่งเสริ มให้ อยู่ในบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ ที่ดี มี ทกั ษะพื ้นฐานที่จาเป็ น แม้ แต่ทกั ษะพื ้นฐานเช่นการถาม ถามเป็ นรู้ จกั ถาม รู้ จักการ
ซักถาม และรู้จกั การหาช่องทางใหม่เพื่อการเรี ยนรู้ ล้ วนมีความสาคัญ สรุปได้ ว่าควรปลูกฝั งเรื่ องการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษา และสอนและปลูกฝั งให้ ร้ ูจกั ค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
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2.7. ปั จจัยส่ งเสริมการร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถ่ ายทอด และสร้ างความรู้ ใหม่ เพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
ความสนใจร่ วมกัน ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน เป็ นกัลยาณมิตร มีพื ้นฐาน
ฐานะที่เท่าเทียมกัน ไปด้ วยกันได้ ความเชื่อ ความรู้ความคิดทัศนคติทกั ษะที่สอดคล้ องและใกล้ เคียง
กัน จัดให้ มีเวทีที่ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ และ เนื ้อหาวิชาเทคนิคที่ใช้ ที่น่าสนใจ เพิ่มการ
สร้ างโอกาส และการมีผ้ นู าการขับเคลื่อน เป็ นต้ น
2.8. อุปสรรคที่ทาให้ คนไม่ เรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่องเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
ไม่ตระหนกไม่เห็นคุณค่า ต้ องรับมือกับปั ญหาเฉพาะหน้ าจนไม่มีเวลาคิดจะเรี ยนรู้ เพิ่ม ขาดการ
กระตุ้นที่ เพียงพอ ขาดพื ้นฐานทักษะที่จาเป็ น ขาดกัลยาณมิตรที่จะช่วยกระตุ้น และเปลี่ยน
สนับสนุน สภาพแวดล้ อมใน การดารงชีวิตไม่จดั ว่าเป็ น learning rich environment ขาดแหล่ง สื่อ
ช่องทางในการหาศูนย์เรี ยนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (บ้ านปลาธนาคารปู) ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไม่เหมาะสม ขาดการกระตุ้น ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ ต้ องมีตวั อย่างที่ดี ต้ นแบบที่ดีให้ มากๆ มีข้อคิดเปรี ยบเทียบว่า คนจนที่แท้ จริ ง
ไม่ใช่คนที่ไม่มีเงิน แต่คนจนที่แท้ จริง คือคนที่ไม่มีความฝั น
3. ผลการศึกษากรณีตัวอย่ าง
3.1 จากศู นย์ เรี ยนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (บ้ านปลาธนาคารปู) ชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู้ ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
3.1.1 ความเป็ นมา ศูน ย์ เ รี ย นรู้ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (บ้ า นปลา
ธนาคารปู) ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
บ้ านปลา ธนาคารปู เกิดจากภัยคุกคามกระแสการทานากุ้งเข้ ามาในชุมชน ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2530 จากป่ าชายเลนที่เขียวขจีบง่ บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติกลับกลายเป็ นนากุ้ง การ
ทานากุ้งมีต้นทุนการผลิตที่สงู แต่สามารถทาผลกาไรได้ ในระยะสัน้ เกษตรกรบางรายจึงเลิกทานาข้ าว
หันมาทานากุ้ง แทน เป็ นผลให้ เ กิ ดการบุกรุ กป่ าชายเลนเพิ่ม มากขึน้ เพื่ อขยายพื น้ ที่ ทานากุ้ง ใน
ขณะเดียวกัน ชุมชนไม่ร้ ูเท่าทันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับระบบนิเวศน์หลังจากการทานากุ้งไปในระยะ
ยาว จากสภาพแวดล้ อมที่เกิดความเสื่อมโทรม ทาให้ ต้นทุนในการทานากุ้ง สูงขึ ้นจากเดิม ต้ องมีการ
ใส่สารแร่ ธาตุเพื่อปรับสภาพดินให้ เหมาะสม อีกทังปั
้ ญหาการเกิดโรคในการเลี ้ยงก็นับวันที่จะเพิ่ม
สูง ขึน้ ต้ อ งใช้ ส ารเคมี เ พื่ อ ฆ่า สัต ว์ น า้ ที่ เ ป็ นพาหะน าโรค และในขณะเดี ย วกัน ราคารั บ ซื อ้ กุ้ง ใน
ท้ องตลาดกลับมีราคาลดลงทาให้ เกษตรกรนากุ้งประสบปั ญหาขาดทุนรอบแล้ วรอบเล่า ทาให้ เกิด
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ภาวะหนี ้สินตามมาในภายหลัง หนักไปกว่านันยั
้ งส่งผลกระทบถึงแหล่งอาหารของชุมชน สัตว์น ้าตาม
ธรรมชาติลดจานวนลง จากสารเคมีตกค้ างและไหลออกสูล่ าคลองธรรมชาติ
การเจริ ญเติบโตของชุมชน เมื่อจานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ความต้ องการอาหารจาก
ธรรมชาติก็เพิ่มมากขึน้ ตามลาดับ การจับสัตว์นา้ เพื่อบริ โภคในครัวเรื อนถูกแทนที่ด้วยการจับเพื่ อ
การค้ าการขาย ชุมชนประมง“เรื ออวนรุน” (เครื่ องมือการจับสัตว์น ้าในเขตน ้าลึก) เริ่ มรุ กคืบเข้ ามาใน
ลาคลอง เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าในลาคลอง เพื่อหวังเพิ่มปริ มาณผลผลิ ตที่จะนา
ออกสู่ท้องตลาด ความขัดแย้ งในการทามาหากินเริ่ มเกิดขึ ้น ลอบปู อวนปู สายเบ็ดราว ที่ชาวบ้ าน
ได้ วางไว้ ในลาคลองถูกเรื ออวนรุนทาลายเสียหาย จากการศึกษาข้ อมูลครัวเรื อนในชุมชนบ้ านแถวนา
โดยการรวบรวมใบบิลขายเนื ้อปูม้า พบว่า ชาวบ้ านมีรายได้ จากการดักปูม้ามาต้ มแกะเนื ้อขาย รวม
เป็ นเงิน 3 ล้ านกว่าบาท แต่ปัญหาอุปสรรคของชาวบ้ านก็คือ “เรื ออวนรุน” ที่มาปล่อยอวนรุนในลา
คลองที่ดกั ปู ทาให้ ลอบและอวนที่วางดักปูม้า ถูกเรื ออวนรุนทาลายเสียหาย อยูต่ ลอดเวลา
3.1.2 ลักษณะกายภาพ
ที่ตัง้ บ้ านปลาธนาคารปู ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ของ
หมู่บ้านแถวนา หมู่ที่ 5 ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี บ้ านแถวนา หมู่ที่ 5
ตาบลบางสระเก้ า เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ของตาบลบางสระเก้ า มีเนื ้อที่ 2,825 ไร่ ลักษณะ
พื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ ชายฝั่ ง การตังบ้
้ านเรื อนของชาวบ้ านอยูท่ า่ มกลางท้ องทุ่งนาเป็ นที่ร้ ูจกั และเรี ยกขาน
กันติดปากว่า“บ้ านแถวนา”
จากอดีดที่ผา่ นมา บ้ านแถวนานับว่าเป็ นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่ ง เป็ นเส้ นทางหากิน และพักแรมของโขลงช้ างป่ า มีหลักฐานอ้ างอิง คือสระน ้าที่เกิดจากการ
นอนเกลือกกลิ ้งของโขลงช้ าง ปั จจุบนั ชุมชนยังได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสระน ้าสาธารณะให้ ชาวบ้ านได้ ใช้ ทา
การเกษตร และนอกจากสระน ้าแล้ วบริ เวณท้ ายหมู่บ้านที่ติดกับลาคลองหนองบัว จะมีลกั ษณะเป็ น
พื ้นที่ลาดจากฝั่ งลงไปถึงลาคลอง ปู่ ย่าตายายบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่า เป็ นเส้ นทางที่โขลงช้ างใช้ ขึ ้น
ลงข้ ามคลองหนองบัวไปยังพื ้นที่หมูบ่ ้ านเสม็ดงาม ชาวบ้ านเรี ยกกันติดปากว่า “ท่าช้ าง”
อาณาเขตพืน้ ที่ ทิศเหนือติดต่อกับคลองเนินโพธิ์ หมู่บ้านเนินโพธิ์
ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีทิศใต้ ติดต่อกับท้ องทุ่ งนาบ้ านเนินกลาง หมู่ที่ 3 ตาบล
บางสระเก้ า อาเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกติดต่อท้ องทุ่ง นาบ้ านกลาง หมู่ที 2
ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองหนองบัว หมู่บ้าน
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เสม็ดงาม อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และมีแนวชายฝั่ งของหมู่บ้านเป็ นคลองเนินโพธิ์ เชื่อมต่อกับ
คลองหนองบัวและไปเชื่อมกับปากคลองบางสระเก้ า รวมระยะทางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
สภาพพืน้ ที่ แบ่งออกเป็ นพื ้นที่ปลูกพื ้นหมุนเวียน ทานาข้ าว ทา
นาปอ ปลูกถัว่ ปลูกข้ าวโพด จานวน 100 ไร่ พื ้นที่อยูอ่ าศัย
จานวน 200 ไร่พื ้นที่นากุ้ง จานวน
800 ไร่ พื ้นที่ป่าชายเลนและแม่น ้าลาคลองจานวน 1,725 ไร่
ครั วเรื อนและประชากร จานวนครัวเรื อนที่เข้ ามาตังรกรากปั
้
ก
ฐานอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน ณ ปั จจุบนั จานวนครัวเรื อน 92 ครัวเรื อน จานวนประชากร 364คน เป็ นหญิง 186
คน เป็ นชาย 178 คน
อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนมากคือ เกษตรกรรม เช่น ทานา ปลูก
กก ปลู ก ปอ
เลี ย้ งกุ้ ง เลี ย้ งปลา ทอเสื่ อ และท าประมงชายฝั่ ง หาอยู่ ห ากิ น พึ่ ง พิ ง อยู่ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ งที่มีอยู่ในชุมชน เป็ นวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย มีความซื่อตรง พึ่งพาอาศัยกัน นับ
ถือญาติพี่น้อง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ชว่ ยเหลือเกื ้อกูลกัน
การคมนาคมขนส่ ง การเดินทางไปบ้ านปลา ธนาคารปู มีการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย มีเส้ นทางคมนาคมทังทางบกและทางน
้
้า ห่างจากตัวอาเภอแหลมสิงห์ไป
ทางทิศเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากอาเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร
ทรั พยากรทางนา้ แบ่งเป็ นแหล่งนา้ ธรรมชาติ คือทะเล / คลอง
เนินโพธิ์ ซึ่งมีทิศทางการไหลของน ้าจากทิศเหนือของหมู่บ้าน ไหลลงไปทางทิศตะวันตก ไหลมารวม
กับ คลองหนองบัว และไหลลงปากน ้าแหลมสิงห์ลงสู่อ่าวไทย ซึ่งเป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์น ้า เช่น กุ้ง
หอย ปู ปลา เป็ นต้ น
3.1.3
สถานการณ์ และแนวโน้ ม ด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
บ้ านแถวนา ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง อยู่ในเกณฑ์ของ จปฐ. มี
รายได้ มาจากการทาเกษตรกรรม ทาประมงชายฝั่ ง และอุตสาหกรรมในครัวเรื อนจากการทอเสื่อ ซึ่ง
เป็ นรายได้ หลักของชุมชน การคมนาคม – สาธารณูปโภค สะดวกสบายพอสมควร แต่ขาดแคลน
แหล่งน ้าทาการเกษตรในหน้ าแล้ ง และการคมนาคมทางน ้าไม่ค่อยสะดวกเพราะแม่น ้าลาคลองตื ้น
เขิน ประมงชายฝั่ งหากินได้ ยากขึ ้นเพราะไม่คอ่ ยมีที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า ชุมชนจึงได้ แก้ ไขปั ญหาเรื่ อง
ที่อยู่อาศัยให้ ปลาปูก้ งุ หอยชื่อโครงการบ้ านปลาธนาคารปูและปลูกป่ าชายเลนเพิ่มพร้ อมจัดทาเป็ น
สถานที่ในการอบรมเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น ้าขึ ้น
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ประชากรส่วนใหญ่ได้ รับการศึกษาอยู่ในขันพื
้ ้นฐาน เพราะโรงเรี ยนวัดบางสระ
เก้ ามีการศึกษาถึง3ระดับเด็กในหมู่บ้านจึงมีโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทุกคน สภาพบ้ านเรื อนที่อยู่
อาศัย ของชาวบ้ านแถวนามีความมัน่ คง แข็งแรงพอประมาณ ตามสภาพของฐานะคนในชุมชน ชาวบ้ าน
แถวนามีความรักความสามัคคีกนั เป็ นอย่างดี และเคารพในกฎระเบียนของชุมชนกันเป็ นอย่างดี จึงได้ รับ
เกียรติเป็ นตัวแทน นาร่องในหลายเรื่ อง เช่นกองทุนหมู่บ้าน ศูนย์เรี ยนรู้บ้านปลาธนาคารปู ฯลฯ จึงได้ รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐ และเครื อข่ายองค์กรต่าง ๆ
3.1.4แนวคิดการพัฒนาต้ นแบบหรื อนวัตกรรมเพื่อการต่ อสู้เพื่อสัตว์
นา้

การแก้ ไขปั ญหาของผู้ใหญ่สถิตย์ แสนเสนาะ คือการชักชวนชาวบ้ านที่หา
กินอยู่กบั ลาคลองรวมตัวกันจัดตัง้ กลุ่ม“กลุ่มอนุรักษ์ พิทักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม”ช่วยกันตัดไม้ ไผ่และนามา
ปั กลงในลาคลองไว้ เป็ นระยะ ๆ เพื่อกันมิให้ เรื ออวนรุนปล่อยอวนรุนได้ และยังได้ ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ อง ดาเนินการกวดขันเอาจริ งเอาจัง กับเรื ออวนรุ น เรื ออวนลากแม้ ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะกวดขันเอาจริงเอาจัง แต่ก็ยงั มีการลักลอบทาการกันอยู่ การปั กไม้ ไผ่ลงในลา
คลอง ก็พบกับข้ อจากัดของอายุไม้ ไผ่ที่มีการผุกร่ อน และมีตวั เพรี ยงกัดกินเนื ้อไม้ รวมทังการถู
้
ก
ทอดทิ ้ง ทาให้ ต้องตัดไม้ ไปปั กกันบ่อย ๆครัง้
ในปี พ.ศ. 2545 ผู้ใหญ่สถิตย์ แสนเสนาะ ได้ ไปศึกษาดูงานเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
พบเห็นการทาเต๋ายางเพื่อเป็ นที่อาศัยของสัตว์น ้าในลาคลอง ทาให้ เกิดความคิดที่จะนามาใช้ ในชุมชน
เพื่อการฟื น้ ฟูเพิ่มปริ มาณสัตว์น ้าตามธรรมชาติ จึงได้ ศึกษาขันตอนและวิ
้
ธีการทา และนาเสนอเข้ าสู่
แผนชุมชน องค์การบริ หารส่วนตาบลบางสระเก้ า ได้ ดาเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เป็ นเงิน
50,000 บาท เพื่อจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่นามาทา “เต๋ายาง” แรงงานหลักในการจัดทา ก็คือ ชาวบ้ าน
บ้ านแถวนา หมู่ที่ 5 ได้ รวมตัวกันเสียสละเวลา เสียสละแรงกาย ดาเนินการจัดทาตลอดทุกขันตอน
้
เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ คือ เพื่อเป็ นที่อยู่ของสัตว์น ้า เพื่อเป็ นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ครัวเรื อนประมงน ้าตื ้น และ4. เพื่อให้ สงั คมในชุมชนน่าอยู่ วิธีดาเนินการมีดงั นี ้
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1.ประชุมเตรี ยมความพร้ อม
- สร้ างความเข้ าใจ
- แบ่งบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบ
2.จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
3.สารวจและกาหนดจุดวางในลาคลอง
4.จัดทา บ้ านปลา

5.นาลงวางยังจุดเป้าหมาย

6.สรุปผลการดาเนินงาน
บ้ านปลา จานวน 10 จุด ในระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ของลาคลองหนองบัว สัตว์น ้า
ขนาดเล็กได้ มีทีพกั อาศัยหลบกระแสน ้าไหล “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ในเมื่อปลาเล็กเป็ นอาหารของ
ปลาใหญ่ ปลาเล็ กอาศัยอยู่ที่ไ หน ปลาใหญ่ ก็เข้ ามาเพื่ อหาอาหาร เป็ นแหล่ง อาหารของชุม ชน
ชาวบ้ านสามารถ มาจับสัตว์น ้าไปทาอาหารในครัวเรื อน โดยไม่ต้ องเดินทางออกไปหาที่ไกล ๆ เป็ น
การลดรายจ่ายในครั วเรื อน และสร้ างรายได้ ให้ ครั วเรื อน สัตว์นา้ ที่จับได้ ในปริ มาณที่เกินกาลังจะ
บริโภคในครัวเรื อน สามารถนามาขายได้ ที่ ลานค้ าชุมชน (ตลาดสี่มมุ เมรุ) เพิ่มรายได้ ให้ กบั ครัวเรื อน
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3.1.5 ฐานการเรี ยนรู้ ในชุมชน
ฐานที่ 1 บ้ านปลา
จุดมุ่งหมาย เพื่อความรู้ความเข้ าใจคุณค่าของสัตว์น ้าธรรมชาติ ขันตอนและ
้
วิธีการฟื น้ ฟูโดยการสร้ างแหล่งที่อยูอ่ าศัยให้ กบั สัตว์น ้า บ้ านปลาคือ ที่พกั อาศัยของสัตว์น ้านานา
ชนิด สาหรับ ได้ พกั ได้ หลบภัย บ้ านปลา มี 2 แบบ “เต๋ ายาง” และ “ปะการังเทียม”

ที่เกิดจากการนายางนอกรถยนต์มามัดรวมกัน มีลกั ษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมหกด้ าน คล้ ายลูกเต๋ า
ฐานที่ 2 วิถีประมงคนนา้ ตืน้
จุดมุ่งหมาย เพื่ อความรู้ ความเข้ าใจวิถีความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติ
ชนิดของสัตว์น ้าที่สามารถนามาทาเป็ นอาหารเพื่อการดารงชีวิต เครื่ องมือและวิธีการจับสัตว์น ้าของ
ชาวบ้ าน
เรี ยนรู้การหากินของชาวบ้ านตามฤดูกาล ได้ แก่ การวางลอบปูทะเล ปูม้า การล้ วงปู
ทะเล การตกเบ็ดปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลาเห็ดโคลน ปลาปาน การแทงปลาไหลทะเลการวางอวน
ปลากระบอก ปลาเห็ดโคลน ปูทะเล ปูม้า กุ้งขาว กุ้งกุลาดา การงมจับกุ้งขาว กุ้งกุลาดา ปลาดุกทะเล
และการหาหอยพอก
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ฐานที่ 3 ธนาคารปู
จุดมุ่ง หมาย เพื่ อความรู้ ความเข้ าใจวงจรชีวิต การอนุรักษ์ และการขยายพันธุ์ ปู
ทะเล โดยอาศัยกลไกจากธรรมชาติและภูมิปัญญาของท้ องถิ่นเป็ นการสร้ างเลี ้ยงปูในลาคลองโดยรับ
บริจาค แม่ปไู ข่ทงนอก
ั้
และในกระดอง จากชาวบ้ านในชุมชน นามาฝากเลี ้ยงไว้ ในกระชัง เพื่อให้ ปู
ได้ ขยายพันธุ์ไปตามกระแสน ้าขึ ้น น ้าลงตามธรรมชาติ

แบบของธนาคารปู มี 2 แบบ ได้ แก่ การทาเหล้ าขังปูให้ อยู่กบั ที่ และการทากระทากระชังขังปู

ฐานที่ 4 ภูมิปัญญาการถนอมอาหารทะเลพืน้ บ้ าน
จุดมุ่งหมาย เพื่อความรู้ ความเข้ าใจ การนาภูมิปัญญาการถนอมอาหารมาใช้
ในชีวิตประจาวัน ได้ แก่ น ้าปลา กะปิ กุ้งแห้ ง กุ้งรวน กุ้งหวาน
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ฐานที่ 5 ภูมิปัญญาเสื่อกกบางสระเก้ า
จุดมุ่งหมาย เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาทอเสื่อกกบางสระเก้ า ไปยังรุ่ น
ต่อไปและเพื่อสืบสานแนวคิดในการพึ่งตนเองของคนบางสระเก้ าโดยใช้ การทอเสื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การปลดหนี ้สิน
บางสระเก้ าเป็ นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทอเสื่อกกมากที่สดุ เมื่อเทียบกับหมู่บ้านที่
ทอเสื่อกกในแหล่งอื่ นของจังหวัดจันทบุรี มีการผลิตที่ครบวงจร มีวตั ถุดิบ มีการผลิต การแปรรูป ใน
พื ้นที่หมู่บ้านเป็ นที่ร้ ู จักและยอมรับของบุคคลทัว่ ไป ความโดดเด่นและมีผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ านอันเป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีคือ “เสื่อจันทบูร”
“เสื่อจันทบูร”เป็ นเสื่อที่ทามาจากต้ นกก เรี ยกว่ากกจันทบูร เสื่อจันทบูรมีลกั ษณะ
โดดเด่นเฉพาะตัว ในเรื่ องความคงทนของวัตถุดิบที่ใช้ การทอที่ประณีต งดงาม เป็ นงานฝี มือที่เลือง
ลือของ จังหวัดจันทบุรี
ฐานที่ 6 สมุนไพรใกล้ ตัว
จุดมุ่งหมาย เพื่ อ อนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ภูมิ ปั ญ ญาสมุน ไพรท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ร อบบ้ า น
ได้ แก่ขลู่ ต้ นเถาวัลย์เปรี ยง บัวบก กระชาย เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ และสืบทอดไปยังรุ่ นลูกหลาน
ต่อไป
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3.1.5 หลักสูตรเรี ยนรู้ ท้องถิ่น และเอกสารชุดความรู้
(1) การจัดทาหลักสูตรเรี ยนรู้ ท้ องถิ่น จากวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่และองค์
ความรู้ของตนเองที่มีคณ
ุ ค่า ความรู้เหล่านี ้ ได้ สงั่ สมมานานหากไม่มีการจัดการที่ดีพออาจสูญหายได้
การนาเอาความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน มาจัดดาเนินการเป็ นหลักสูตรเรี ยนรู้ ท้องถิ่นโดยสร้ างระบบ
การจัดเก็บด้ วยวิธีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทาให้ การแบ่งปั นความรู้เป็ นไปอย่างสะดวกขึ ้น ชุด
ความรู้นี ้ก็จะไม่เกิดการสูญหาย อีกทังยั
้ งสามารถนาไปใช้ กบั ทุกชุมชน และสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง หาก
ชุมชนนันมี
้ ความตังใจจริ
้
งในการศึกษาเรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ ความรู้เหล่านี ้
(2) การเรี ยนรู้ร่วมกัน ในกระบวนการจัดทาหลักสูตรเรี ยนรู้ชมุ ชนได้ มีโอกาส
ทางานร่วมกัน เริ่มตังแต่
้ การวางแผน การออกแบบ การแบ่งความรับผิดชอบ การปรึกษาหารื อกันเมื่อ
เผชิญปั ญหาเฉพาะหน้ า ทาให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้น เป็ นการพัฒนา
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กัน คือ ความเอื ้ออาทรและความพร้ อมที่จะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
(3) ความรู้ สึก ภาคภูมิ ใจ เป็ นความรู้ ที่ เกิ ด จากการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ ง
ทรัพยากรสัตว์น ้าของชุมชน เป็ นความรู้ที่เข้ ามาใหม่ ที่สร้ างความตระหนักและจิตสานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้ านได้ เห็นคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ เห็นวิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน คือ การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ทาลาย
คุณค่า พร้ อมๆกับการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูไปด้ วย มิใช่การใช้ ประโยชน์เพื่อสนองตอบความมัง่ มีของตนเอง
เพี ยงอย่างเดียว และจากการเยี่ยมชมและทัศนะศึกษาจากกลุ่ม/องค์กรและหน่วยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานผ่านตัวแทนหน่วยงานภาครัฐทัง้
ในระดับจังหวัด อาเภอและองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น นอกจากนี ้ ยังมีนักเรี ยนนักศึกษาที่เข้ ามา
เรี ยนรู้จดั ทารายงานวิชา
สรุ ปได้ ว่าชุมชนน่าอยู่เกิดจาการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับตาบล

ผลที่ได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ระดับ

ระดับครอบครัว
ทาให้ ครอบครัวมีความสุข มีเวลาอยู่กับครอบครัว เพราะไม่ต้องไปทามาหากินอยู่นอกพื ้นที่
สามารถป้องกันปั ญหาทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ อาชี พคนประมงนา้ ตื ้น ให้
ลูกหลานได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตของครอบครัว และการทาโครงการบ้ า นปลาธนาคารปู ทาแล้ วปลา ปู กุ้ง
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หอย หาได้ ง่ายขึ ้น เช่นช่วงเข้ าฤดูฝน จะมีปทู ะเล หรื อปูดา ปูแสม หอยนางรม หอยพอก กุ้งขาว กุ้งนา
ปลากระบอก ปลาเห็ดโคน ปลาไหล เป็ นช่วงที่มีสตั ว์น ้าจานวนมาก
ผลจากการพูดคุยกันในครอบครัวจนตกผลึกดีแล้ ว ช่วงวันหยุดยามว่าง ครอบครัวได้ ไปทา
กิจกรรมในการหาสัตว์น ้าด้ วยกัน สอนวิธีการจับสัตว์น ้า และสิ่งที่ทาให้ ครอบครัวมีความสุขคือการได้
ทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เริ่ มตังแต่
้ ปรึกษาหารื อ พูดคุย พากันไปทากิจกรรมเช่น ตกปลา หาปู
นากลับมาช่วยกันปรุงเป็ นอาหารด้ วยฝี มือของสมาชิกในครอบครัว รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมี
ความสุข และหลายครอบครัวที่ทาประมงน ้าตื ้นบริ เวณบ้ านปลาสามารถส่งลูกให้ เรี ยนจบในระดับ
ปริญญาตรี มาแล้ วหลายคน
ระดับชุมชน และตาบล
การแลกเปลี่ยนความคิดของครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกันเป็ นความคิดชุมชนในการ
สร้ างสรรค์เรื่ องโครงการที่ทาแล้ วเกิดประโยชน์ เป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ ของชุมชน เกิดความสามัคคีกันใน
ชุมชน ร่ วมมือกันทางานแบบจิตอาสา เพราะถ้ าทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมดีขึน้ คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนย่อมดีขึ ้นด้ วย ชุมชนมีความสุข ชุมชนไม่มีปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่น ที่ได้ ถูกบันทึกไว้ เป็ นชุดข้ อมูลโดยการเรี ยบเรี ยง สรุ ป
วิเคราะห์ โดยนักจัดการความรู้ที่เป็ นชาวบ้ าน ทังยั
้ งเป็ นผลงานชิ ้นหนึ่งที่จะแสดงให้ เห็น ว่า การทางาน
ของชุมชนได้ มีการพัฒนาขึน้ ความรู้ ที่เกิ ดขึน้ จากการทางานสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ นาไปใช้
จัดการกับสิ่งต่างๆ เริ่มตังแต่
้ การจัดการกับชีวิตตนเองและสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดโอกาสใน
การพัฒนาชีวิต สร้ างสรรค์ระบบการดารงอยู่ของชีวิตให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้ างความเข้ มแข็งให้
ชุมชนพึ่งตนเอง สร้ างความสุขอย่างสมดุล นาไปสู่ความมัน่ คงและยัง่ ยืนของวิถีชีวิตชุมชน “คนบาง
สระเก้ า”
ศูนย์เรี ยนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม ท่องเที่ยวเชิงการเรี ยนรู้ เป็ นการฟื น้ ฟูวิถีชีวิต
แห่ง ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น แบบมี ส่วนร่ วม โดยมี เป้าประสงค์เพื่อ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม การท่องเที่ยวเชิงการเรี ยนรู้ ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการ
มีสว่ นร่วมทุกกระบวนการของชุมชน
3.2 ผลการศึกษากรณีตัวอย่ าง จากฟื ้ นฟู ชีวิตชุ มชนท้ องถิ่นบ้ านจารุ ง หมู่บ้านที่ใช้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
บ้ านจ ารุ ง ชุม ชนขนาดกลาง ที่ มี ผ้ ูคนอยู่ประมาณ 600 คน ได้ รับ การยอมรั บจาก
นักพัฒนาว่า มีความน่าสนใจ น่าศึกษาเรี ยนรู้ ในมิติของชุมชนเข้ มแข็ง ชุมชนต้ นแบบ ผู้คนมีความ
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เสียสละ รักสงบ มีแนวทางการพัฒนาของตนเองที่ม่งุ เน้ นการพึ่งพาตนเองมาเป็ นเวลา 20 ปี บ้ านจารุ
งตังอยู
้ ท่ ี่ หมูท่ ี่ 7 ตาบลเนินฆ้ อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
3.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
หมูบ่ ้ านจารุงในอดีตเมื่อประมาณ 150 ปี ก่อน เป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ ประมาณ 30 ครัวเรื อน
ผู้คนที่มาอยู่อาศัยในช่วงเริ่ มต้ นได้ อพยพมาจากบริ เวณชายทะเล บ้ านถนนกะเพรา ตาบลเนินฆ้ อใน
ปั จจุบนั โดยได้ พากันย้ ายถิ่นเพื่อที่จะหาที่ทากินใหม่ ย้ ายจากที่เดิมมาประมาณ 4 กิโลเมตรมุ่งหน้ ามา
ทางทิศตะวันตก ข้ ามทุ่งนาเข้ าสู่ป่าดิบ เมื่อย้ ายมาแล้ วเรี ยกชื่อหมู่บ้านว่า บ้ านป่ าเรไร ต่อมาได้ มีการ
หักร้ างถางพงเพื่อปรับพื ้นที่ในการทาไร่ ทานา บริ เวณหน้ าวัดจารุ งในปั จจุบนั มีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นที่
ราบลุ่ม มีน ้าท่วมขังตลอดปี จึงมีการเรี ยกพื ้นที่บริ เวณนันว่
้ า "จารุง" (เป็ นภาษาถิ่นของคน ชอง) เป็ น
ชื่อที่ชาวบ้ านเรี ยกกันติดต่อมา จารุ มีความหมายว่าปากช่องทางน ้าไหลลงทุ่งหรื อบึง แต่ตอ่ มาเรี ยก
เพีย้ นเป็ นคาว่า จารุ ง ชาวบ้ านจารุ งส่วนใหญ่ ที่ตงรกรากดั
ั้
งเดิ
้ มตังแต่
้ สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มีตระกูล
ใหญ่ 5 ตระกูล คือตระกูลดีนาน ตระกูลรัตนพงศ์ ตระกูลไกรทอง ตระกูลก่อเนื ้อ และตระกูลเจือจุน ซึ่ง
ปั จจุบนั ตระกูลเหล่านี ้ได้ มีลกู มีหลานและแต่งงานจนเป็ นเครื อญาติกนั เป็ นส่วนใหญ่
3.2.2 ลักษณะพืน้ ที่ของหมูบ่ ้ านเป็ นที่ราบลุ่มมีเนินเหมาะแก่การทานาทาสวนผลไม้
และสวนยางพาราสภาพกดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในทุ่งนา ดินจะมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียวสีดา ทานา
ได้ ผลดี สภาพดินบนเนินมีสีแดงมันปู เหมาะแก่การทาสวนผลไม้ และสวนยางพารา การปลูกบ้ านเรื อน
ของชาวบ้ านอยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ ก้ อน โดยปลูกบริเวณริมทุ่งเป็ นหลัก ต่อมาเมื่อมีการพักร้ านถางป่ าบน
เนิน เพื่อทาสวนผลไม้ และสวนยางพารา จึงได้ ขยายแยกครอบครัว มาปลูกบ้ านในสวนผลไม้ บนเนิน
มากขึ ้น ปั จจุบนั บ้ าน จารุงมีทนุ ทางสังคมที่ได้ จากการเรี ยนรู้เรื่ องของการพึ่งพาตนเองมากกว่า 20 ปี
เต็ม มี กลุ่ม กิ จ กรรมมากกว่า 20 กลุ่ม มี ประสบการณ์ ต่าง ๆ มี บุคลากรที่ มี ความเสี ยสละเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีองค์ความรู้ ในตนเอง มีภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีประเพณี
วัฒนธรรม มีสื่อทางเลือกในการสื่อสารของตนเอง
3.2.3 บ้ านจารุ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของทุกคน
ที่สนใจ เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน เป็ นที่รวบรวมภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นสังคมของการรู้ เท่ากัน พึงพา
ตนเองได้ อย่างแท้ จริ งในทุกด้ าน กิจกรรมการดาเนินงานของขุมชนที่เกี่ยวข้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่บง่ ชี ้ถึง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริ โภคที่อยู่ในระดับที่พอประมาณ บ้ านจารุ ง มี
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สภาพความเป้นอยู่ในชุมชนที่เน้ นการพึ่งพาตนเอง จนเป็ นที่ยอมรับและเป็ นตัวอย่ างที่ดี มีผ้ มู าศึกษา
ดูงาน และเปลี่ยนเรี ยนรู้ตลอดทังปี
้ ทังนี
้ ้หมูบ่ ้ านจารุงได้ มีการส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ นาผักพื ้นบ้ านมา
รับประทาน อาทิ ดอกอัญชัญ ยอดมะระ ขมิ ้นชัน ชะอม ใบเชื ้อพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใช้
ประกอบเป็ นอาหารหลัก รวมถึง ชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่เ ข้ ามาเป็ นลูกค้ าขิงร้ านส้ มตาจารุงได้ บริ โภค
ผักพื ้นบ้ านเหล่านี ้ จนกระทัง่ ได้ เป็ นสัญลักษณ์ของชุมชน ที่นกั ท่องเที่ยวรู้จกั และคุ้นเคย
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจารุ ง ได้ ร่วมมือกันผลิตข้ าวซ้ อมมือ บรรจุถึงจาหน่ายใน
ร้ านค้ าของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี โดยมีโรงสีข้าวชุมชนเองมีการผลิตข้ าวซ้ อมมือ
อย่างต่อเนื่อง และนาเศษแกลบราส่งให้ กลุ่มเกษตรพืน้ บ้ านทาปุ๋ยชีวภาพและนาปลายข้ าวขายให้
กลุม่ ผู้ที่เลี ้ยงตะพาบน ้า
กลุม่ ธนาคารขยะผู้คนในชุมชนได้ เห็นคุณค่าของ เศษของที่เหลือใช้ แม้ แต่ขยะมี
การรวมกลุม่ กันจัดตังกลุ
้ ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้ อม รับซื ้อขยะทุกประเภทมีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ทาให้ เด็ก เยาวชนได้ รับรู้ ถึงขยะ สิ่งของเหลือใช้ ปลูกฝั งค่านิยม
ทัศ นคติใ นการรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อมกลุ่ม สตรี อาสา มี ก ารรวมตัวกันแปรรู ป ผลผลิต ตามฤดูก าล จนมี
ชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ู จักและยอมรับ มีทงั ้ ทุเรี ยนทอด กล้ วยกรอบแก้ ว ขนุนทอด กะปิ น ้าปลาที่มีรสชาติ
อร่อยหอมนามาจาหน่ายในชุมชน กลุ่มผู้ใช้ น ้าจะรวมตัวกันทาอาหารเลี ้ยง รับรอง โดยใช่ผกั พื ้นฐาน
เป็ นอาหารหลักให้ รับประทาน รายได้ นาไปเป็ นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหลือจากที่จ่ายค่าแรงแล้ วยัง
จัดให้ เป็ นเงิ นออมของสมาชิกด้ วย นอกจากนีบ้ ้ านจารุ งยังมีการบริ การที่พักชุมชนโฮมสเตย์ ให้ กับ
นักท่องเที่ยว ผู้สนใจในวิถีที่เน้ นการพึ่งพาตนเอง ได้ ม าสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนันจะต้
้ องเป็ นไปอย่างมีเหตุผ ล โดย
พิจ ารณาจากปั จ จัยที่ เ กี่ ยวข้ องตลอดขนคานึง ถึง ผลที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการกระทานัน้ ๆ อย่า
รอบคอบ
บ้ านจารุง มีการประชุมสภาหมูบ่ ้ านทุกเดือน สภาจะกาหนดแผนการทางานของ
ชุมชนว่าจะไปในทิศทางใด เปิ ดให้ ทกุคนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้ าร่วมประชุมจะประกอบไป
ด้ วยผู้นาท้ องที่ ในท้ องถิ่ น ตัวแทนกลุ่ม กิ จกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุม จะใช้ เหตุผล ระดม
ความคิด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว ทุกเรื่ องที่เข้ าสู่สภา
จะใช้ แนวทางในการตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วมมากที่สดุ บางเรื่ องถ้ ามีความขัดแย้ งมาก ๆ จะรอไว้ ไปคุย
ในเดือนถัดไป เพื่อให้ ทกุ คนกลับไปคิด ไตร่ตรองและนามาคุยกันต่อในเดือนถัดไป
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การมี ภูมิ ค้ ุมกันที่ ดีในตัว พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน หมายถึง การเตรี ยมตัวพร้ อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้ านต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึน้ โดยคานึง ถึง ความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตทังใกล้
้ และไกล บ้ านจารุงมีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ในการทางาน ที่ม่งุ เน้ นการพึ่งพาตนเอง
มาตังแต่
้ ปี 2529 มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานจากรุ่นสู่รุ่น ณ วันนี ้ ได้ ผ้ นู ารุ่นที่ 4 มาเป็ น
แกนหลักในการพัฒนา ปั จจุบนั มีเครื อข่ายองค์กรชุมชนบ้ านจารุงเป็ นหลักในการประสานงานกับภาคี
พัฒนาภายนอก มีการปรับตัวมาโตยตลอดโดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนเป็ นหลัก เมื่อมีแนว
ทางการทางานจากภายนอกเข้ ามา ไม่วา่ จะเป็ นทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคีพฒ
ั นาต่าง ๆ ทุกเรื่ องจะมี
การไตร่ตรอง ด้ วยการนาเรื่ องราวเข้ าหารื อในเวทีสภาหมู่บ้าน สภาจะช่วยกันกาหนดให้ สอดคล้ องกับ
ชุมชน สามารถพัฒนาร่วมกันได้
สรุ ป ได้ ว่า บ้ านจารุงได้ ให้ ข้อคิดต่อการทางานพัฒนาได้ เป็ นอย่างดี ถึงแม้ ว่าบ้ านจารุ ง
จะยัง ไม่ส าเร็ จ ในทุกเรื่ อง แต่สิ่ ง ที่ คนบ้ านจ ารุ ง ได้ หันหน้ าเข้ า มาดูแลกันเอง ช่วยเหลื อร่ วมกันคิด
ร่ วมกันทา สิ่ง นีแ้ หละคือหัวใจของการพัฒ นาชุมชน เพราะคาว่า สัง คมก็คือคนที่อยู่ร่วมกัน ความ
ใกล้ ชิด ความเข้ าใจ มีวฒ
ั นธรรมที่คล้ ายกัน และโดยเฉพาะสังคมเครื อญาติ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาเนิ่น
นาน บ้ านจารุง ใช้ ศนู ย์เรี ยนรู้เป็ นเสาหลัก หรื อเครื่ องมือหนึ่งของการมาร่วมคิด ร่วมกันทา การก่อร่าง
สร้ างตัวของชุมชน ได้ เ กิดจากการวางเสาหลักที่ถูกต้ อง และต่อมาได้ ก่อเกิ ดร้ านค้ าชุมชนกองทุน
สวัสดิการผู้สงู อายุโรงสีข้าว ธนาคารขยะธนาคารชุมชน ฯลฯ จะเห็นได้ ว่าสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งรอง
จากคน ก็คือศูนย์เรี ยนรู้ กลาง ที่เป็ นของส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง จากเหตุผลที่ว่า แกนนาบ้ านจารุ ง ได้
ผ่านการสืบทอดกันมาถึง 4 รุ่ นแล้ ว ไม่ใช่ของคนใด คนหนึ่ง แต่ทาให้ เป็ นของทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแห่งนัน้
กระบวนการเรี ยนรู้ ได้ ก่อเกิดเป็ นนิสยั สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คุณธรรมที่ไม่ใช่ ในนิสยั
คนบ้ านจารุ งนัน้ มีในสายเลือดอย่างเข้ มข้ น การปลูกจิตสานึกรักษ์ ท้องถิ่นของคนที่นี่ ยังมีต่อเนื่อง
การพึ่ง พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของคนบ้ า นจ ารุ ง ใช้ ไ ด้ อ ย่า งมี คุณ ค่า และเห็ น
ผลส าเร็ จ แล้ ว แต่จะบอกว่ายั่ง ยื นหรื อไม่นัน้ ขึน้ อยู่กับองค์ประกอบภายนอก ที่ เข้ ามาทาลายทุน
ภายในชุมชนนันได้
้
ก็ขึ ้นอยู่กับผู้คนในชุมชนนัน้ ตัดสินใจร่ วมกันเรี ยนรู้ ร่ วมกันคิด ร่วมกันทา และ
กาหนดการดารงคงอยูอ่ ย่างรู้เท่าทัน
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5. ผลการจัดสนทนากลุ่ม
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ที่นาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสนทนากลุ่ม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ปรั ชญาของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. ความเชื่อในศักยภาพของบุคคลและชุมชน
2. การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของบุคคลและชุมชน
3. บุคคลและชุมชนจะเรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อได้ ประโยชน์ตรงตามความต้ องการของตนเอง
4. การเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. บุคคลและชุมชนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ทกุ คน ตามความต้ องการและความ
สนใจของตนเอง โดยสามารถจะเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองใช้ วิธีและรูปแบบการเรี ยนรู้ของตนเอง ใช้ เวลาใน
การเรี ยนรู้ของตนเองตามความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
2. การเรี ยนรู้อยูไ่ ด้ ในทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จากัดขอบเขตและพรมแดน
3. การเรี ยนรู้ ควรต้ องตอบสนองความต้ องการปั ญหาความสนใจของบุคคลหากไม่
ขัดแย้ งกับวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
1. หลักการต้ องได้ ประโยชน์ตอบแทนมีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ ระหว่างกันและกัน
หรื อมีเงื่อนไข
2.หลัก การของการมี ผ้ ูน าให้ เ ห็ น ก่ อ นจึง จะท าให้ ชุม ชนสนใจและเกิ ด การเรี ย นรู้
ตามมา
3. หลักการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจร่วมกันระหว่างกันเพื่อนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้
4. หลักการลงมือปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์การเรี ยนรู้และมีการสรุปความคิดร่วมกัน
5. หลักระเบิดจากข้ างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระองค์มีพระราชดารัส
ว่า ต้ องระเบิดจากข้ างในหมายความว่าต้ องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ คนและครอบครัวใน
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ชุมชนที่เข้ าไปพัฒนาให้ มีสภาพพร้ อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ วจึงค่อยออกมาสู่สงั คมภายนอก
มิใช่การนาเอาความเจริ ญจากสังคมภายนอกเข้ าไปหาชุมชนและหมู่บ้านซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทนั ได้ มี
โอกาสเตรี ยมตัวหรื อตังตั
้ วจึงไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั กับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความ
ร่วมมือสลายได้
6. หลักการมองปั ญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่การแก้ ปัญหาจะเริ่ มจากจุดเล็กๆคือ
การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้นในชุมชนก่อน
7. หลัก การท าตามล าดับ ขัน้ การส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของชุม ชนจ าเป็ นต้ อ งท า
ตามลาดับขัน้ ต้ องสร้ างพื ้นฐานของความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้น
เป็ นเบื ้องต้ นก่อน และจึงส่งเสริมให้ เกิดวิธีการ และช่องทางที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับชุมชน
8. หลักการของการคิดอย่างองค์รวม การเรี ยนรู้ของชุมชนเป็ นการเรี ยนรู้ที่ครบวงจร
ชุมชนสามารถมองทุกสิ่งเป็ นพลวัตรที่ทกุ มิตเิ ชื่อมต่อกันภายใต้ บริ บทของวัฒนธรรมของชุมชน
9. หลักการเรี ยนรู้ ที่มีการศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่การตั ดสินใจได้
อย่างถูกต้ องรวดเร็วและสอดคล้ องกับสภาพของท้ องถิ่นและชุมชน
10. หลักการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน มีการ
ทาประชาพิจารณ์ในชุมชน
11. หลักการเห็นประโยชน์ของชุมชนเป็ นสาคัญ ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาตนเองและ
ชุมชนไปพร้ อมกัน
12. หลักการเรี ยนรู้ที่เรี ยบง่ายและทาให้ ง่ายไม่เสียค่าใช้ จ่ายแพงชุมชนสามารถทาได้
เองสอดคล้ องกับสภาพของชุมชนโดยชุมชนไม่ต้องลงทุนสูงหรื อใช้ เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากมากเกินไป
13. หลักการเรี ยนรู้ที่ สอดคล้ องกับธรรมชาติในชุมชน
ผลจากการสนทนากลุม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้ วยกับปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และมีความคิดเห็นต่อ (ร่าง) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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ผู้ทรงคุณวุฒิทา่ นที่ 1 กล่าวว่า เห็นด้ วยกับข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั สังเคราะห์ขึ ้น โดยสนับสนุน
ว่า การจะสร้ างชุมชนให้ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ควรจะเริ่มตังแต่
้ วยั เด็ก โดยมีครอบครัวเป็ นฐาน โดย
เน้ นการมีส่วนร่ วมกับชุมชนตังแต่
้ เยาว์วยั ก็จะช่วยทาให้ เด็กสามารถซึมซับวัฒนธรรมในชุมชนนัน้ ๆ
ซึง่ ก็เป็ นหลักการพื ้นฐานที่ง่าย แต่เกิดประโยชน์สงู และได้ ผลดีหากเกิดการร่วมมืออย่างจริงจัง
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 เห็นด้ วยกับการสังเคราะห์ข้อมูล โดยกล่าวถึงความสาเร็ จของ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จะสาเร็ จได้ ต้องมีปัจจัยสาคัญคือการมีผ้ นู าที่ดี ที่สามารถสร้ างแรงผลักดันและ
สร้ างแรงจูงใจให้ คนในชุมชนอยากมี ส่วนร่ วมให้ เกิ ดความรั บผิดชอบ รวมถึงต้ องมีการเรี ยนรู้ ที่จ ะ
พัฒนาโดยใช้ ต้นทุนที่มีอยูใ่ นชุมชน และใช้ เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนนัน้ ๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิทา่ นที่ 3 เห็นด้ วยกับข้ อมูลแต่มีข้อเสนอแนะให้ ปรับข้ อมูล ดังนี ้ ปรัชญา
ข้ อที่ 3 ที่กล่าวว่าบุคคลและชุมชนจะเรี ยนรู้ได้ ดีเ มื่อได้ ประโยชน์อยากให้ เพิ่มเป็ นบุคคลและชุมชนจะ
เรี ยนรู้ ได้ ดี เมื่อเห็นคุณค่าและประโยชน์ และปรัชญาข้ อที่ 4 การเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหา
เห็นว่าน่าจะเพิ่มอีก 1 แนวคิดที่ไม่ใช่เพียงการแก้ ปัญหา แต่น่าจะเพิ่มคาว่าพัฒนาเข้ าไปเป็ นการ
เรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหาและพัฒนา สาหรับแนวคิด เสนอให้ ปรับข้ อที่ 1 ให้ แยกเป็ น 2 ข้ อ
คือ ข้ อที่ 1 บุคคลนันมี
้ ความสามารถในการเรี ยนรู้ได้ ทกุ คนตามความต้ องการและความสนใจ และข้ อ
ที่ 2 ให้ กล่าวถึงหลักการและรูปแบบการเรี ยนรู้ ดังนันหลั
้ งการปรับแก้ แนวคิดจาก 3 ข้ อ ก็จะเพิ่มเป็ น 4
ข้ อ สาหรับหลักการ 13 ข้ อนัน้ อาจจะจัดกลุ่มหลักการที่มีคอนเซปเดียวกันให้ วางไว้ ใกล้ ๆ กัน คือ
กลุม่ ที่ 1 พูดถึงการเรี ยนรู้ข้อ 9 ข้ อ 10 ข้ อ 12 ข้ อ 13 กลุ่มที่ 2 พูดถึงประโยชน์ที่ได้ รับ ก็คือข้ อ 1 ข้ อ 11
กลุ่มที่ 3 พูดถึงกระบวนการคิดกระบวนการทา การคิดพูดถึงข้ อที่ 5 ข้ อที่ 6 ข้ อที่ 8 ส่วนการลงมือ
ทา พูดถึงในข้ อ ที่ 4 และ 7 การเป็ นผู้นาในข้ อที่ 2 หลักการสื่อสารในข้ อที่ 3 ส่วนข้ อที่ 5 อยากให้ นาไป
จัดไว้ ในลาดับสุดท้ าย และให้ ผ้ วู ิจยั ลองพิจารณาอีกครัง้ ว่า จะมีหลักการใดสามารถอยู่ร่วมกันได้ ก็
อยากจะให้ ลด ก็จะได้ สตู ร 4 4 12 คือ ปรัชญา 4 แนวคิด 4 และหลักการ 12
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่า นที่ 4 เห็น ด้ ว ยกับปรั ช ญา แนวคิด และหลัก การ โดยได้ ส ะท้ อ น
มุมมองความเป็ นจริ งในบทบาทของการเป็ นนักปฏิบตั ิในชุมชนให้ เห็นว่า มุมมองและความคิดของ
เรื่ องชุมชนแห่งการเรี ยนรู้หรื อสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ที่ใช้ คาว่า learning นาหน้ าเช่น learning person
หรื อ learning community แล้ วก็สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ เรี ยก Learning society ต้ องย้ อนถามว่าคาว่า
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้คืออะไร ทาไมต้ องเรี ยนรู้ ทุกวันนี ้ไม่เรี ยนรู้ หรื ออย่างไร เพราะโรงเรี ยนก็ปลูกฝั ง
ความรู้ อยู่แล้ ว ซึ่งจากการปฏิบตั ิ งานในพื ้นที่พบว่าชุมชนมีหลายประเภท เช่น ชุมชนในแง่ของพื ้นที่
เช่น ตาบล หมูบ่ ้ าน อบต. ชุมชนโดยภารกิจร่วม ซึ่งไม่ได้ เป็ นพื ้นที่แต่เป็ นภารกิจที่ต้องมาทาร่วมกันซึ่ง
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ก็เป็ นชุมชน ชุมชนประเภทสื่อสาร เช่น การเล่นไลน์หรื อสื่อสังคมในปั จจุบนั จึงมีคาถามต่อไปว่าทาไม
ต้ องเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ชุมชนทุกวันนี ้ไม่เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้หรื อ ทุกวันนี ้ชุมชนของเราเป็ น
ชุม ชนแห่ง ความรู้ ซึ่งความรู้ นี่ แน่นอนว่าดีแต่ว่าใช้ ได้ จริ งในชุม ชนหรื อไม่ โลกใหม่ได้ สร้ างความรู้
มากมายให้ เกิดขึ ้นในชุมชนแต่เอามาเชื่อมโยงใช้ จริ งไม่ได้ ต่อไปนี ้ต้ องให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ซึ่ง
แต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนหรื อสังคม ต่อไปนี ้คาว่าการเรี ยนรู้ เป็ นกุญแจสาคัญ เราต้ อง
สร้ างฐานคิดที่ว่า ความรู้สามารถเรี ยนรู้ได้ มนุษย์คือ “เมล็ดพันธุ์ของการเรี ยนรู้ ” เรี ยกว่าขุมทรัพย์ใน
ตนแต่ทุกวันนี ้ที่มนั ไม่เปิ ดเผยเพราะว่าถูกสิ่งครอบงาความคิดจนหมด พอเข้ าโรงเรี ยนครู ก็ถ่ายทอด
ความรู้สร้ างกรอบและให้ คาตอบ เท่ากับความรู้มีคาตอบอยู่ที่ครู อยู่ในตารา หรื ออยู่ตามสื่อต่างๆเช่น
หนังสือพิมพ์ เท่ากับว่าความรู้ มีอยู่แล้ วจึงไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ ฉะนันต้
้ องคิดว่าจะทา
อย่างไรให้ เ มล็ดพันธุ์ของการเรี ยนรู้ ได้ ฉายแววออกมา ถ้ าเมล็ดพันธุ์ ถูกฉายแววออกมาคนก็ จ ะมี
ความสุข แต่จะทาอย่างไรให้ ฉายแววออกมา ฉะนันกระบวนการเรี
้
ยนรู้จึงเป็ นสิ่งสาคัญ ซึ่งการเรี ยนใน
ปั จ จุ บัน ก็ จ ะยึ ด หลั ก พุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต ตพิ สัย แต่ พ อลงไปในพื น้ ที่ จ ริ ง ๆจะพบว่ า ชาวบ้ า นไม่ ไ ด้ มี
ความคุ้นเคยกับคาพวกนี ้ เพราะมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับเขา แต่พอไปบอกสุ จิ ปุ ลิ เขากลับเข้ าใจได้
เป็ นอย่างดี หลักการ 4 ตัวที่กล่าวนี ้ ชาวบ้ านเรี ยกว่าหัวใจนักปราชญ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ว่า
สามารถเกิดกับทุกคนได้ ไม่ใช่เพียงที่วา่ เรามีคาตอบแล้ วจบ เพราะทุกอย่างมีการพัฒนาและมีคาตอบ
ใหม่ๆเสมอ แต่ทาอย่างไรเพื่อให้ คนเกิดการเรี ยนรู้ให้ ได้ ให้ เกิดสติปัญญา โดยอาจอิงจากหลักปั ญญา
ทางศาสนาพุทธ คือ จินตมยปั ญญา [ปั ญญาสาเร็ จด้ วยการคิด] สุตมยปั ญญา [ปั ญญาสาเร็ จด้ วย
การฟั ง] ภาวนามยปั ญญา [ปั ญญาสาเร็ จด้ วยการอบรม] กระบวนการเหล่านี ้สามารถส่งเสริ มให้ เกิด
ปั ญญา เกิดศรัทธา และการเรี ยนรู้
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ท่านที่ 5 เห็น ด้ วยกับ ข้ อมูล ที่ ผ้ ูวิจัย นาเสนอ และได้ แ สดงความเห็ น
เพิ่มเติมว่า การวิเคราะห์ชมุ ชนใดว่าเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ต้ องเชื่อว่าชุมชนนันมี
้ ภูมิค้ มุ กันเป็ นของ
ตนเอง มีอตั ลักษณ์เป็ นของตนเอง และต้ องเคารพในความแตกต่างทางภูมิสงั คม ทังนี
้ ้ต้ องตระหนักว่า
เป้าหมายของการเรี ยนรู้ มีความแตกต่างในแต่ละประเภทของชุมชนแต่ละระดับ ตังแต่
้ ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับครอบครัว ที่ไม่สามารถละเลยได้ เพราะทุกส่วนนันมี
้ ผลกระทบต่อกันหมด
โดยสิ่งที่ต้องมองประกอบคือ 1. ความเป็ น Dynamic ของสังคม 2. Diversity ขององค์ความรู้ที่จะเข้ า
มาจะต้ องมีการคัดสรร
จากข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ พัฒนาปรัชญา แนวคิด และ
หลักการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
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ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. ความเชื่อในศักยภาพของบุคคลและชุมชน
2. การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของบุคคลและชุมชน
3. บุคคลและชุมชนจะเรี ยนรู้ ได้ ดีเมื่อเห็นคุณค่าและได้ รับประโยชน์ตรงตามความ
ต้ องการของตนเอง
4. การเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนและเพื่อพัฒนาชุมชน
แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. บุคคลและชุมชนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ทกุ คน ตามความต้ องการและความ
สนใจของตนเอง
2. บุคคลจะสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองโดยใช้ วิธีและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของตนเอง
รวมถึงใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
3. การเรี ยนรู้อยูไ่ ด้ ในทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จากัดขอบเขตและพรมแดน
4. การเรี ยนรู้ ควรต้ องตอบสนองความต้ องการปั ญหาความสนใจของบุคคลหากไม่
ขัดแย้ งกับวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
หลักการในการเรี ยนรู้
1. หลักการเรี ยนรู้ ที่มีการศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจได้
อย่างถูกต้ องรวดเร็วและสอดคล้ องกับสภาพของท้ องถิ่นและชุมชน
2. หลักการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน มีการทา
ประชาพิจารณ์ในชุมชน
3. หลักการเรี ยนรู้ที่เรี ยบง่าย สอดคล้ องกับธรรมชาติในชุมชน และทาให้ ง่ายไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยแพงชุมชนสามารถทาได้ เองสอดคล้ องกับสภาพของชุมชนโดยชุมชนไม่ต้องลงทุนสูงหรื อใช้
เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากมากเกินไป
หลักการประโยชน์ที่ได้ รับ
4. หลักการต้ องได้ ประโยชน์ตอบแทนมีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างกันและกัน
หรื อมีเงื่อนไข
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5. หลักการเห็นประโยชน์ของชุมชนเป็ นสาคัญ ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาตนเองและชุมชน
ไปพร้ อมกัน
หลักการคิดและลงมือทา
6. หลักการมองปั ญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่การแก้ ปัญหาจะเริ่ มจากจุดเล็กๆคือ
การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้นในชุมชนก่อน
7. หลักการของการคิดอย่างองค์รวม การเรี ยนรู้ของชุมชนเป็ นการเรี ย นรู้ที่ครบวงจร
ชุมชนสามารถมองทุกสิ่งเป็ นพลวัตรที่ทกุ มิตเิ ชื่อมต่อกันภายใต้ บริ บทของวัฒนธรรมของชุมชน
8. หลักการลงมือปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์การเรี ยนรู้และมีการสรุปความคิดร่วมกัน
9. หลัก การท าตามล าดับ ขัน้ การส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของชุม ชนจ าเป็ นต้ อ งท า
ตามลาดับขัน้ ต้ องสร้ าง
หลักการความเป็ นผู้นา
10. หลักการของการมีผ้ นู าให้ เห็นก่อนจึงจะทาให้ ชุมชนสนใจและเกิดการเรี ยนรู้
ตามมา
หลักการสื่อสาร
11. หลักการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจร่วมกันระหว่างกันเพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้
หลักการระเบิดจากภายใน
12. หลักระเบิดจากข้ างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระองค์มีพระราชดารัส
ว่า ต้ องระเบิดจากข้ างในหมายความว่าต้ องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ คนและครอบครัวใน
ชุมชนที่เข้ าไปพัฒนาให้ มีสภาพพร้ อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ วจึงค่อยออกมาสู่สงั คมภายนอก
มิใช่การนาเอาความเจริ ญจากสังคมภายนอกเข้ าไปหาชุมชนและหมู่บ้านซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทนั ได้ มี
โอกาสเตรี ยมตัวหรื อตังตั
้ วจึงไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั กับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความ
ร่วมมือสลายได้
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แผนภาพแสดงปรั ชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวติ
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
เรียนรู้ตามศักยภาพ

เรี ยนรู้ตามความสนใจ

เชื่อในศักยภาพบุคคลและชุมชน
การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลง

เรี ยนด้ วยรูปแบบของตนเอง

ปรั ชญา

แนวคิด

เรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อเห็นค่าและได้ ประโยชน์
เพื่อการแก้ ปัญหาและพัฒนา

เรียนรู้ได้ ตลอดเวลา

เรี ยนโดยไม่สร้ างความขัดแย้ ง

เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต

เรี ยนได้ ไม่จากัดขอบเขต

หลักการ
หลักในการเรี ยนรู้

เรียนรู้ตามความต้ องการ

หลักการประโยชน์ที่ได้ รับ

หลักการคิดและลงมือทา
หลักการสื่อสาร

หลักการความเป็ นผู้นา

หลักการระเบิดจากภายใน

ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การมีสว่ นร่วม

ภาคีเครื อข่าย
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กิจกรรมการเรี ยนรู้
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ การวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ ซึ่งใช้ วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ 2) นาเสนอองค์ความรู้ปรัชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปรั ชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้มีความมุง่ หมายที่จะทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และ
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เอกสารและ
สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ มีรายละเอียดของการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ผู้วิจัยแบ่ง การดาเนินการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของการศึกษาจากการวิเคราะห์
เอกสาร และส่วนของการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 การศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้ วย
(1) ผู้วิจยั ทาการคัดเลือกเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาตลอดชีวิตและ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ เบื ้องต้ น
(2) ผู้วิ จัย ด าเนิ น การอ่า นเพื่ อ ศึก ษาจากนัน้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในประเด็น ที่
ต้ องการศึกษา ได้ แก่ ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
(3) ดาเนินการสัง เคราะห์ องค์ความรู้ ในประเด็นที่ กาหนดไว้ ในการศึกษาเอกสาร
อย่างละเอียด
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ส่วนที่ 2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
(1) ผู้วิจยั ทาการกาหนดเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ และทาการกาหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการข้ อมูล
(2) ผู้วิจยั ดาเนินการส่งจดหมายเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดหมาย
การเข้ าสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดของข้ อมูลสาหรับการวิจยั
(3) ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ได้ นดั หมายเพื่อเก็บรายละเอียดข้ อมูล
สาหรับการวิจยั
ระยะที่ 2 การนาเสนอองค์ ความรู้ ปรั ชญา แนวคิดและหลักการของการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การวิ จัย ในขัน้ ตอนนี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายที่ จ ะน าเสนอการวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ป รั ช ญา
แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ใช้ วิ ธี การจัด ประชุม สนทากลุ่ม เพื่ อ หาข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เพื่ อพัฒ นาข้ อ มูลให้ มี ความถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์ตอ่ ไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ป รั ช ญา แนวคิด และหลักการของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ตเพื่ อ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปรั ชญาของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. ความเชื่อในศักยภาพของบุคคลและชุมชน
2. การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นของบุคคลและชุมชน
3. บุคคลและชุมชนจะเรี ยนรู้ ได้ ดีเมื่อเห็นคุณค่าและได้ รับประโยชน์ตรงตามความ
ต้ องการของตนเอง
4. การเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนและเพื่อพัฒนาชุมชน
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แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. บุคคลและชุมชนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ทกุ คน ตามความต้ องการและความ
สนใจของตนเอง
2. บุคคลจะสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองโดยใช้ วิธีและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของตนเอง
รวมถึงใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
3. การเรี ยนรู้อยูไ่ ด้ ในทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จากัดขอบเขตและพรมแดน
4. การเรี ยนรู้ ควรต้ องตอบสนองความต้ องการปั ญหาความสนใจของบุคคลหากไม่
ขัดแย้ งกับวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
หลักการในการเรี ยนรู้
1. หลักการเรี ยนรู้ ที่มีการศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจได้
อย่างถูกต้ องรวดเร็วและสอดคล้ องกับสภาพของท้ องถิ่นและชุมชน
2. หลักการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน มีการทา
ประชาพิจารณ์ในชุมชน
3. หลักการเรี ยนรู้ที่เรี ยบง่าย สอดคล้ องกับธรรมชาติในชุมชน และทาให้ ง่ายไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยแพงชุมชนสามารถทาได้ เองสอดคล้ องกับสภาพของชุมชนโดยชุมชนไม่ต้องลงทุนสูงหรื อใช้
เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากมากเกินไป
หลักการประโยชน์ที่ได้ รับ
4. หลักการต้ องได้ ประโยชน์ตอบแทนมีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างกันและกัน
หรื อมีเงื่อนไข
5. หลักการเห็นประโยชน์ของชุมชนเป็ นสาคัญ ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาตนเองและชุมชน
ไปพร้ อมกัน
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หลักการคิดและลงมือทา
6. หลักการมองปั ญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่การแก้ ปัญหาจะเริ่ มจากจุดเล็กๆคือ
การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้นในชุมชนก่อน
7. หลักการของการคิดอย่างองค์รวม การเรี ยนรู้ของชุมชนเป็ นการเรี ยนรู้ที่ครบวงจร
ชุมชนสามารถมองทุกสิ่งเป็ นพลวัตรที่ทกุ มิตเิ ชื่อมต่อกันภายใต้ บริ บทของวัฒนธรรมของชุมชน
8. หลักการลงมือปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์การเรี ยนรู้และมีการสรุปความคิดร่วมกัน
9. หลัก การท าตามล าดับ ขัน้ การส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของชุม ชนจ าเป็ นต้ อ งท า
ตามลาดับขัน้ ต้ องสร้ าง
หลักการความเป็ นผู้นา
10. หลักการของการมีผ้ นู าให้ เห็นก่อนจึงจะทาให้ ชุมชนสนใจและเกิดการเรี ยนรู้
ตามมา
หลักการสื่อสาร
11. หลักการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจร่วมกันระหว่างกันเพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้
หลักการระเบิดจากภายใน
12. หลักระเบิดจากข้ างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระองค์มีพระราชดารัส
ว่า ต้ องระเบิดจากข้ างในหมายความว่าต้ องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ คนและครอบครัวใน
ชุมชนที่เข้ าไปพัฒนาให้ มีสภาพพร้ อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ วจึงค่อยออกมาสู่สงั คมภายนอก
มิใช่การนาเอาความเจริ ญจากสังคมภายนอกเข้ าไปหาชุมชนและหมู่บ้านซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทนั ได้ มี
โอกาสเตรี ยมตัวหรื อตังตั
้ วจึงไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั กับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความ
ร่วมมือสลายได้
จากปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
สามารถสรุปแผนภาพได้ ดงั นี ้
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เรียนรู้ตามศักยภาพ

เรี ยนรู้ตามความสนใจ

เชื่อในศักยภาพบุคคลและชุมชน
การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลง

เรี ยนด้ วยรูปแบบของตนเอง

ปรั ชญา

แนวคิด

เรี ยนรู้ได้ ดีเมื่อเห็นค่าและได้ ประโยชน์
เพื่อการแก้ ปัญหาและพัฒนา

เรียนรู้ได้ ตลอดเวลา

เรี ยนโดยไม่สร้ างความขัดแย้ ง

เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต

เรี ยนได้ ไม่จากัดขอบเขต

หลักการ
หลักในการเรี ยนรู้

เรียนรู้ตามความต้ องการ

หลักการประโยชน์ที่ได้ รับ

หลักการคิดและลงมือทา
หลักการสื่อสาร

หลักการความเป็ นผู้นา

หลักการระเบิดจากภายใน

ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
การมีสว่ นร่วม

ภาคีเครื อข่าย
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กิจกรรมการเรี ยนรู้

แผนภาพแสดงปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
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อภิปรายผล
1. การเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อพยายามปรั บปรุ งตนเองอยู่ตลอดเวลา และเข้ าใจในการ
ได้ รับผลประโยชน์ จากการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้จึงมีคณ
ุ ค่าที่สาคัญยิ่งต่อชุมชน ช่วยสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ภารกิจ
และเงื่อนไขของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ดังความหมายของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ที่ว่า
"ชุมชนที่พฒ
ั นาด้ วยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ทงภายในชุ
ั้
มชนของตนเองและชุมชนอื่นๆซึ่งช่วยทา
ให้ เข้ าใจตนเองและคิดไตร่ ตรองความเข้ าใจตนเองดังนันลั
้ กษณะสาคัญของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้คือ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในขณะที่ชุมชนอื่นๆพยายามดาเนินวิธีการที่ประสบความสาเร็ จในอดีตเป็ นระยะเวลานาน
เกินไปนัน้ จะพบกับความลาบากชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการสร้ างความ
เข้ าใจถึงสถานการณ์ของตนเองและความสัมพันธ์ในระดับที่กว้ างกว่าโดยพัฒนาแนวทางใหม่สาหรับ
การแก้ ไขปั ญหาใหม่" (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2547)
การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องสนับสนุนให้ บุคคลและองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การเรี ยนรู้ มีความจาเป็ นต่อการส่งเสริ ม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรวม หากประชาชนทุกคนในชุมชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจ กรรมการ
เรี ยนรู้ ทัง้ ในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการมากขึ ้นเท่าใด ชุมชนนันจะยิ
้
่งเข้ มแข็งและ
ประสบความสาเร็ จมากขึ ้นเท่านัน้ การร่วมมือแบบหุ้นส่วนจึงมีความสาคัญยิ่งต่อการส่งเสริ มให้ เกิด
การเรี ยนรู้ในชุมชน ดังที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ เสนอ
กรอบการพิจารณาความร่วมมือแบบหุ้นส่วน การมีส่วนร่ วม และความสามารถในการดาเนินงานไว้
ดังนี ้
1. ความร่ วมมือแบบหุ้นส่วนเป็ นการที่ชุมชนจัดกิจกรรมขึ ้น โดยองค์กรชุมชน สถาบันและ
ส่วนต่างๆภายในพื ้นที่ร่วมมือกันแบบหุ้นส่วน ทัศนคติในการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ การวางแผนพัฒนาใน
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พื ้นที่การลงทุนทากิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆภายในพื ้นที่ การเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานต่างๆใน
พื ้นที่ได้ ร่วมลงทุนทากิจกรรม
2. การมีสว่ นร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น เป็ นกิจกรรมขององค์กรชุมชน สถาบันและฝ่ ายต่างๆภายใน
พืน้ ที่ซึ่งประกอบด้ วยหลายภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมทากิจ กรรมการมีส่วนร่ วม ครอบคลุมทัง้ การ
ติดต่อสื่ อสารให้ ข้อมูล แก่หน่วยงานต่างๆภายในพื น้ ที่ การร่ วมกันทากิ จ กรรมกับหน่วยงานต่างๆ
ภายในพื ้นที่ และการตอบสนองการเรี ยนรู้ของหน่วยงานต่างๆภายในพื ้นที่ด้วย
3. ความสามารถในการดาเนิน งานความสามารถในการทากิจกรรมขององค์กรชุมชนสถาน
ประกอบการสถาบันและฝ่ ายต่า งๆภายในพื น้ ที่ ความคุ้ม ค่าในการลงทุนทากิ จ กรรมในพื น้ ที่ และ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้ จากหน่วยงานต่างๆภายในพื ้นที่
4. การสร้ างโอกาสการเข้ าถึงการเรี ยนรู้ของชุมชน การส่งเสริ มและสร้ างกลไกเพื่อการเรี ยนรู้
การสร้ างและพัฒนาเครื อข่าย การจัดตังและพั
้
ฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ของแหล่ง
การเรี ยนรู้ ในชุมชน การสร้ างแรงจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของประชาชนในพื ้นที่ เพื่อ
นาไปเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมทังการส่
้
งเสริ มและสร้ างกลไกเพื่ อการเรี ยนรู้ การพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอและ
หลากหลาย สามารถตอบสนองการเรี ยนรู้ ของแต่ละวัยได้ อย่างทัว่ ถึง พัฒนาระบบการบริ หารความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
5. การสร้ างและพัฒนาเครื อข่าย การแสวงหาภาคีเครื อข่าย การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ด้ วยการสารวจวิเคราะห์และจาแนกประเภทเครื อข่ายเพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการประสานความร่วมมือ
การสนับสนุนการทางานประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงานของภาคีเครื อข่าย เพื่อให้
สามารถจัดทากรอบและแผนงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้ างแรงจูงใจ
ด้ วยการยกย่องและให้ รางวัลภาคีเครื อข่ายที่ดาเนินกิจกรรมได้ ผลสาเร็ จ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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ชุมชนเองจาเป็ นต้ องเข้ าใจและตระหนักถึงบริ บทของการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและ
ของชุมชนเอง เพื่อประโยชน์ในการกาหนดลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ที่ก่อให้ เกิดสังคมแห่งความรู้
ในระดับประเทศและเป็ นชุมชนแห่งความรู้ ในระดับชุมชนเอง ความรู้ และความเข้ าใจดังกล่าวจะ
นาไปสู่การวางแผนในอนาคต ความเข้ าใจในเรื่ องความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ างของ
ประชากร การเคลื่อนย้ ายของประชากร การเติบโตและการเสื่อมถอยของพื ้นฐานทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ตลอดจนผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ล้ วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ชุมชน
ต่างๆจะต้ องอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาและจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ รวมทัง้ การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะของประชาชนในชุม ชน ในเรื่ องดัง กล่าวข้ างต้ น โดยต้ องนามาผนวกกับบริ บทของสัง คม
วัฒนธรรมของชุมชนเองเพื่ออนาคตของชุมชนของตน
2. ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ นชุมชนแห่ งการตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาที่มี
อยู่ในชุมชน และนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ ชุมชนของตัวเอง
ภูมิปัญญาไทยหมายถึงองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยในด้ านต่างๆ อันเกิด
จากการสัง่ สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่งพัฒนา และการถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาเพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับบริ บทของสังคมในแต่ละยุคสมัย
สาหรับครู ภูมิปัญญาไทยหมายถึงบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา ด้ านหนึ่ง ด้ านใด เป็ นผู้สร้ างสรรค์และสืบ
สานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นที่ยอมรับในสังคมและชุมชน เพื่อทาหน้ าที่ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทังในระบบโรงเรี
้
ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ทังนี
้ ้ลักษณะของ
ภูมิปัญญาไทยสรุ ปได้ ดงั นี ้ 1. เป็ นเรื่ องของการใช้ ความรู้ ทกั ษะความเชื่อและพฤติกรรม 2. แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 3. เป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรม
ทุกอย่างในวิถีชีวิต 4. เป็ นเรื่ องของการแก้ ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว การเรี ยนรู้ เพื่อความอยู่
รอดของบุคคลชุมชนและสังคม 5. เป็ นแกนหลักหรื อกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็ นพื ้นความรู้ ใน
เรื่ องต่างๆ 6. มีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 7. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลใน
การพัฒ นาการทางสังคมตลอดเวลา (ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ,
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2551) สมาชิกทุกคนในชุมชนจึงต้ องนาภูมิปัญญาไทยที่มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
คนกับสิ่งแวดล้ อม และคนกับธรรมชาติ รู้จกั นากระบวนทัศน์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ หรื อมีเอกลักษณ์ของ
ตนเองในการใช้ ความรู้ ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรมอย่างเป็ นองค์รวม และนามาเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ทุกอย่างในวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะในการใช้ แก้ ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว
การเรี ยนรู้เพื่อความอยูร่ อด เพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชนของตนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้สมาชิกของชุมชนต้ องมีความเข้ าใจในความจาเป็ นของการเรี ยนรู้ ของสมาชิกทุก
คนและองค์กรทุกส่วนในชุมชนที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกทุกคนในชุมชนต้ องมีความรักที่จะ
เรี ยนรู้ มีความใฝ่ รู้ กระหายและกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ อยู่ตลอดเวลา การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเป็ นเรื่ องปกติวิสยั ของสมาชิกในชุมชน ทาให้ ทกุ คนมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ตังแต่
้ เกิดจนตาย จึงเป็ นการเรี ยนรู้ได้ ในทุกหนแห่งของชุมชนในทุกเวลา ตามความต้ องการและความ
สนใจของสมาชิกในชุมชน ดังนันก่
้ อนที่จะเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ สมาชิกของชุมชนจาเป็ นจะต้ อง
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ก่อน บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมของการเป็ นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่
เรี ย น หมั่น แสวงหาความรู้ อย่า งเป็ นระบบ สามารถสรุ ป ประเด็น ชอบเรี ย นรู้ ด้ ว ย การน าตนเอง
นอกจากนัน้ ยัง เป็ นผู้มี ทัก ษะด้ า นต่า งๆ ในการด าเนิ น ชี วิ ต มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการใช้ ชี วิ ต รวมถึ ง มี
ความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในชีวิตประจาวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อ
การใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า และพร้ อมที่จะพัฒนาตนให้ เป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ตลอดทังช่
้ วงชีวิต
(วิบลู ย์ศิลป์ พิชยมงคล, 2547 ; สุดสาคร จันทะล่าม, 2550 ; มลิวลั ย์ บุญดา และศกุลรัตน์ มิ่งสมร,
2552)
บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ จะต้ องเป็ นผู้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง มีโอกาสและรู้ จกั เลือกใช้ วิธีการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมในการเรี ยนรู้ ตลอดช่วงวัยของชีวิต ทาให้ สามารถนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชนได้ อย่างสร้ างสรรค์ เมื่อสมาชิกทุกคนในชุมชนล้ วนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้แล้ วชุมชนดังกล่าวก็
จะกลายเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง นอกจากนี ้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนมีความสาคัญยิ่งต่อการ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ และชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน ประกอบด้ วย 1) แหล่ง
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เรี ยนรู้ประเภทบุคคล ได้ แก่ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้ านต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วย
รูปแบบวิธีตา่ ง ๆ ที่ตนมีอยู่ให้ ผ้ สู นใจ หรื อผู้ต้องการเรี ยนรู้ 2) แหล่งเรี ยนรู้ประเภทธรรมชาติ ได้ แก่ สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ โดยธรรมชาติและให้ ประโยชน์ต่อมนุษย์ อาทิ ดิน นา้ แร่ ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยาน วนอุทยาน ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ เป็ นต้ น 3) แหล่งเรี ยนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ ได้ แก่ อาคาร
สิ่งก่อสร้ าง ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ ตลาด นิทรรศการ เป็ นต้ น 4) แหล่งเรี ยนรู้ประเภทสื่อ ได้ แก่ สิ่งที่
ทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื ้อหาความรู้สารสนเทศ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตวัสดุ 5) แหล่งเรี ยนรู้ ประเภทเทคนิค สิ่งประดิษฐ์ คิดค้ น ได้ แก่ สิ่งที่แสดงถึงความก้ าวหน้ าทาง
นวัตกรรม เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่ได้ มีการประดิษฐ์ คิดค้ น หรื อพัฒนาปรับปรุงขึ ้นมาให้ มนุษย์ได้ เรี ยนรู้ถึง
ความก้ าวหน้ า เกิดจินตนาการ แรงบันดาลใจ 6) แหล่งเรี ยนรู้ ประเภทกิจกรรม ได้ แก่ การปฏิบตั ิด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการปฏิบตั ิการ ความเคลื่อนไหว เพื่อแก้ ปัญหาและปรับปรุ งพัฒนา
สภาพต่าง ๆ ในท้ องถิ่น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2547)
ดังนันแหล่
้
งเรี ยนรู้ ในชุมชนจะต้ องมีความหลากหลายมีการกระจายอย่างทัว่ ถึงเพื่อสมาชิก
ของชุมชนทุกคนสามารถใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ ดังกล่าวได้ ข้ อมูลสารสนเทศในแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆจาเป็ นจะต้ องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบชัดเจน และเข้ าใจได้ จากสมาชิกทุกคนในชุมชน และ
ประการสาคัญคือการเชื่อมโยงแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆเข้ าด้ วยกันให้ มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน อีกทังมี
้ การพัฒนาทรัพยากรการเรี ยนรู้ ทุกประเภทในชุมชนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ อนั ทรงคุณค่า
ของชุมชน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
3. ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องมีการจัดการความรู้ จากองค์ ความรู้ ในชุมชน
เนื่ องจากภูมิ ปัญ ญาเป็ นประสบการณ์ ที่สั่ง สมมาเป็ นเวลานานของคนในชุม ชนจนเป็ นที่
ยอมรับของชุมชน และสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นจริ งในชุมชน ดังนัน้
ชุมชนจาเป็ นต้ องร่ วมกันในการจัดการและรวบรวมความรู้ ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ มีการใช้
ระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศในการจัดเก็ บข้ อมูล และความรู้ เพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว ในการ
แสวงหาความรู้ ของสมาชิกในชุมชน อีกทัง้ ชุมชนยังมีการสร้ างและต่อยอดความรู้ ของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องตามศักยภาพของชุมชน เพื่อความสอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนและ

114
บริ บทวัฒนธรรมของชุมชน ทาให้ สมาชิกในชุมชนได้ มีโอกาสแสวงหาความรู้ ตามความสามารถของ
ตนเองได้ อย่างแท้ จริง
การจัด การความรู้ จึง มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ในชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ชุม ชนมี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการถอดความรู้ ถ่ า ยทอดความรู้ และแบ่ง ปั น ความรู้ ดัง ที่ วิ จ ารณ์ พานิ ช (2548) ได้ ใ ห้
ความหมายของค าว่ า “การจั ด การความรู้ ” ไว้ ว่ า ส าหรั บ นั ก ปฏิ บั ติ การจั ด การความรู้
คือ เครื่ องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้ อย 4 ประการไปพร้ อมกัน ได้ แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของ
งาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และ
4) บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื ้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน ทังนี
้ ้กระบวนการจัดการ
ความรู้มี 6 กิจกรรม ดังนี ้ 1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็ นต่องานหรื อกิจกรรมขององค์กร 2) การ
เสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรื อสร้ างความรู้บางส่วน ให้ เหมาะต่อการใช้ งาน
4) การประยุกต์ใช้ ความรู้ ในกิจ การงานของตน 5) การนาประสบการณ์ จ ากการใช้ ความรู้ มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึก ดังนันชุ
้ มชนแห่งการเรี ยนรู้จึงต้ องมีการจัดการความรู้
จากองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็ นระบบ
อีกทัง้ ชุมชนยัง ส่งเสริ มให้ เกิ ดบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา มีพื ้นที่สาหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันอย่างอิสระ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนและทุกภาคส่วนของชุมชนจะนาไปสู่การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ได้ การเปิ ดโอกาส
ให้ ชุม ชนได้ ร่ วมกัน วางแผนการดาเนิ นงานการเรี ยนรู้ ของตนเองตัง้ แต่เ ริ่ ม ต้ น จะทาให้ ชุม ชนเห็ น
ความสาคัญและต้ องการการเรี ยนรู้ได้ อย่างแท้ จริ ง คาตอบจากการเรี ยนรู้สามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในชุมชนของตนและสอดคล้ องกับศักยภาพการเรี ยนรู้ ของชุมชน การบูรณาการความรู้ในชุมชน
กับความรู้ ต่อยอดที่ชุม ชนร่ วมกันสร้ างขึน้ มา ภายใต้ ความสอดคล้ องกับบริ บทของชุม ชนสามารถ
นาไปใช้ ในการเรี ยนรู้ ของชุม ชนได้ โดยตรง ชุม ชนจึง เป็ นฐานความรู้ ของสมาชิ กในชุม ชนนั่น เอง
(วิจารณ์ พานิช, 2548)
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4. ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และจัดการตัวเองได้
วิบูลย์ เข็มเฉลิมได้ อธิ บายคาว่า พึ่งตนเอง จากประสบการณ์ว่า การพึ่งตนเองเป็ นสภาวะ
อิสระ หมายถึงความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเองให้ ได้ มากที่สุด โดยไม่เป็ นภาระคนอื่นมาก
เกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวิต เป็ นสภาวะทางกายที่สอดคล้ องกับสภาวะทางจิตที่เป็ นอิสระ
มีความพอใจในชีวิตที่เป็ นอยู่ มีสิ่งจาเป็ นปั จจัยสี่พอเพียง เป็ นความพร้ อมของชีวิตทางร่างกายและ
จิตใจ การพึ่งตนเองใช้ ในการจัดชีวิตให้ สัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม กับคน กับสัง คม กับ
ธรรมชาติรอบตัว ทังนี
้ พ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลฯพระราชทาน หลักการพึ่งตนเอง ต้ องมี
ความพอดี 5 ประการ คือ 1. ความพอดีด้านจิตใจ ต้ องเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื ้ออาทร
และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 2. ความพอดีด้านสังคม ต้ องช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน สร้ างความเข้ มแข็งให้
ชุมชน รู้ จกั ผนึกกาลัง และมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คงและแข็งแรง 3. ความพอดี
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม รู้ จักใช้ และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนสูงสุด และใช้ ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้ มนั่ คงอยู่ เป็ นขันเป็
้ นตอนไป 4. ความ
พอดีด้านเทคโนโลยี รู้ จักใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการ และควรพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้ านของเราเอง เพื่อสอดคล้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ สภาพแวดล้ อมของ
เราเอง 5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพื่อรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่างพอเพียง
การยึดหลักการพึ่งตนเองของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลฯ ทาให้ ชมุ ชนมีการพัฒนา
ตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน ชุมชนมีความรุ่งเรื องบนฐานของชุมชนอย่างมีอิสระในการดูแลตนเอง ปกครอง
ตนเองและท้ องถิ่นของตนเองจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกคนในชุมชน การเรี ยนรู้ ในชุมชนเป็ น
กระบวนการพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่เน้ นประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็ นหลัก มุ่งพัฒนากระบวนการ
คิด การปฏิบตั ิจริ งโดยเรี ยนรู้ จากภูมิปัญญาต่างๆ ผู้ร้ ู สื่อต่างๆ และแหล่งเรี ยนรู้และทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนของตนเอง ดังนันการเรี
้
ยนรู้ จึงสอดคล้ องกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของ
สมาชิกในชุมชน ทาให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีความสุข และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งในการ
ดาเนินชีวิตในชุมชน ชุม ชนแห่งการเรี ยนรู้ จึงสามารถดาเนินการดูแลชุมชนของตัวเอง หรื อพึ่งพา
ตนเองได้ ในทุกด้ านพร้ อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู คุ้มครอง ป้องกัน สืบสานและ
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พัฒ นา ตลอดจนการเผยแพร่ และปลูกจิ ตส านึก การตระหนักรู้ ให้ แก่สมาชิ กในชุม ชน ส่ง เสริ ม ให้
สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีการสร้ างความรู้ ได้ ด้วยตัวของชุมชนเอง รวมทัง้ มีระบบการ
จัดการความรู้ ที่ มีประสิทธิ ภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกันทัง้ ภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน สามารถใช้ ความรู้ เป็ นเครื่ องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตให้ มีความเหมาะสมกับสภาพและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เรื่ องการระเบิดจากข้ างใน ซึ่งหมายความว่า จะต้ องสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ คนในชุมชนที่เราเข้ าไปพัฒนา ให้ มีสภาพพร้ อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ วจึง
ค่อยออกมาสูส่ งั คมภายนอก มิใช่การนาเอาความเจริ ญหรื อบุคคลจากสังคมภายนอกเข้ าไปหาชุมชน
หมู่บ้ า นที่ ยัง ไม่ทัน ได้ มี โ อกาสเตรี ย มตัว หรื อตัง้ ตัว

จึง ไม่ส ามารถปรั บ ตัว ได้ ทัน กับกระแสการ

เปลี่ยนแปลง และนาไปสู่ความล่มสลายได้ ในที่สดุ (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, 2552)
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยมีความหลากหลายและสอดคล้ องกับธรรมชาติ
และความต้ องการของสมาชิกแต่ ละคนในชุมชน
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิตประจาวันของบุคคลซึ่ง
บุคคลสามารถเลือกที่จะเรี ยนรู้ ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้ องการ โอกาส
ความพร้ อมและศักยภาพในการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 มาตรา 4) การศึกษาตามอัธยาศัย ต้ องยึดหลัก (ก) การเข้ าถึง
แหล่งการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรี ยนทุกกลุ่มเป้าหมาย (ข) การพัฒนา
แหล่งการเรี ยนรู้ ให้ มีความหลากหลายทังส่
้ วนที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นและส่วนที่นาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อการศึกษา (ค) การจัดกรอบหรื อแนวทางการเรี ยนรู้ที่เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน (พระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 มาตรา 6 ) นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยให้ ดาเนินการเพื่อเป้าหมายในเรื่ องดังต่อไปนี ้ 1. ผู้เรี ยน
ได้ รับความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 2. ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้สาระ
ที่สอดคล้ องกับความสนใจ และความจาเป็ นในการยกระดับคุณภาพทังในด้
้ านการเมืองเศรษฐกิจ 3.
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ผู้เ รี ยนสามารถนาความรู้ ที่ ได้ รับไปใช้ ประโยชน์ และเทียบโอนผลการเรี ยนกับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.
2551 มาตรา 8) ดังนัน้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธ ยาศัยจึงมีความหลากหลายและสอดคล้ องกับ
ธรรมชาติและความต้ องการของสมาชิกแต่ละคนในชุมชน กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยเปิ ดโอกาส
ให้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และสามารถเลือกรับบริ การได้ อย่างหลากหลายตามความ
ต้ องการของตนเอง ชุม ชนร่ วมกันจัดการแหล่ง การเรี ยนรู้ ส าหรับ การศึกษาตามอัธ ยาศัยให้ มี การ
ดาเนินการที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้ องการของสมาชิก
ทุกคนในชุมชน โดยบูรณาการความรู้ คุณธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมในชุมชนให้ อยู่ในแหล่งเรี ยนรู้ที่จดั
ขึ ้น รวมทังการส่
้
งเสริ มและสนับสนุนภาคีเครื อข่ายในชุมชน ร่วมเอื ้อประโยชน์ให้ แก่สมาชิกทุกคนใน
ชุมชน ผู้จดั การเรี ยนรู้ สามารถดาเนินการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้คาว่าภาคีเครื อข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน
มารวมตัวกันด้ วยความสมัครใจ เพื่อทากิ จกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย (ร่ วมคิด / วางแผน ร่ วมทา ร่ วม
ประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ท างานร่ ว มกัน เป็ นภาคี เ ครื อ ข่ า ย ก็ เ พื่ อ สร้ างความร่ ว มมื อ ในระดับ ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ 1) ระดับ การ
ประสานงาน 2) ระดับความร่วมมือ 3) ระดับการทางานร่วมกัน และ 4) ระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งสิ่งที่ชี ้
วัดความเข้ มแข็งของภาคีเครื อข่าย ต้ องประกอบด้ วย การมีเป้าหมายร่ วมกันชัดเจน การมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทางานเครื อข่าย และมี
การสรุปบทเรี ยนร่วมกัน โดยสรุปอาจกล่าวได้ วา่ การมีภาคีเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง ก็จะเป็ นพลังสาคัญที่จะ
ทาให้ ชุมชนนัน้ เป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งที่พร้ อมจะก้ าวไปสู่การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีความยัง่ ยืน
(จีรวิทย์ มัน่ คงวัฒนะ, 2554)
ข้ อเสนอแนะ
1. พัฒ นาศัก ยภาพและเพิ่ ม โอกาสการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของชุม ชน โดยบูร ณาการและ
เชื่อมโยงเครื อข่ายข้ อมูลร่วมกัน และจัดทาข้ อมูลและแหล่งความรู้ในชุมชนให้ เกิดขึ ้นอย่างจริงจัง
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2.เสริ มสร้ างเจตคติ ยอมรับ และเข้ าใจมิติการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อนาสู่การเป็ นชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยส่งเสริ มให้ ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันจัดการเรี ยนรู้ทงทางตรงและ
ั้
ทางอ้ อม เพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง ด้ วยการใช้ ฐานความรู้ของชุมชนเป็ นหลัก
3. ส่งเสริ มระบบการสนับสนุนที่เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน และสร้ างพันธมิตร
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยให้ สมาชิกในชุมชนเห็นผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นรูปธรรม สู่การพัฒนา
แบบองค์รวมที่สามารถพาตัวเองได้ อย่างแท้ จริง
4. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและตัดสินใจร่ วมกันของสมาชิกในการจัดการเรี ยนรู้ ของชุมชน
รวมทัง้ เสริ มสร้ างภาวะผู้นาการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึน้ ในชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนในชุมชน
ได้ มาร่วมกันทางานในทุกระดับ และทุกประเภทได้ ตลอดเวลา ตามความต้ องการและความสนใจของ
แต่ละบุคคล
5. เสริ ม สร้ างความตระหนักรู้ ขององค์ก รส่วนท้ องถิ่ นให้ ต ระหนักรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกับ
ความสาคัญและกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โดยขับเคลื่อนโปรแกรมการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการในพื ้นที่เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของชุมชนในการยกระดับความเป็ นผู้นาการเรี ยนรู้ของชุมชน
และการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในชุมชน
6. วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการเรี ยนรู้ ร่วมกันในแต่ละชุมชนให้ ชดั เจน โดย
มุ่งเน้ นความเข้ าใจตนเอง และยอมรับจากสมาชิกทุกคนในชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม และเข้ าใจบทบาทของตนที่มีตอ่ การพัฒนาชุมชนโดยรวม
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ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
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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