
“การจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งให้ประชาชน มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน

ในการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาสังคม

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”





บทบรรณาธิการ 

การด�าเนนิงาน กศน. ปงีบประมาณ 2555  มนีโยบายทีส่�าคญัหลายประการ เช่น การเยยีวยาและฟ้ืนฟูหลงั

วิกฤตอุทกภัย การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน การพัฒนาการ

อ่านของผู้เรียนและประชาชน การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน การจัดการศึกษาจึงมี

ความหลากหลายทั้งกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร รูปแบบ/กิจกรรมเรียนรู้ และ ผู้ท�าหน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งมีทั้ง

บุคลากรของ กศน. และ องค์กร ภาคีเครือข่าย แต่ส�านักงาน กศน. ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องโครงสร้างของส�านักงาน 

กศน. ซึง่ไม่มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการให้เกดิการศกึษาตลอดชวีติให้เป็นวถิชีวีติของคนในชาตอิย่างแท้จรงิ 

ถึงแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ก็ตาม 

เพือ่ให้การศกึษาตลอดชวีติเป็นวถิชีวีติของคนในชาต ิและคนไทยได้เรยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถพฒันาตนเอง

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง อันจะน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

และภมูปัิญญา ตลอดจนพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จงึจ�าเป็นจะต้องมีพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาตลอดชีวิต

วารสาร กศน. ฉบับนี้จึงได้น�าเสนอนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ�ารงเวช 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ท่านเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคัญต่อการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอด

ชีวิต และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของท่านเลขาธิการ กศน. ประเสริฐ บุญเรือง นอกจากนั้นยังมี

บทความเกีย่วกบัการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติกรณศีกึษาในต่างประเทศหลายประเทศของ ดร.ศรสีว่าง เลีย้ววารณิ 

และบทความทางวิชาการอืน่ๆ ทีจ่ะเป็นแนวคดิในการจดัการศกึษาให้กบัประชาชน และขบัเคลือ่นไปสู ่พระราชบญัญตัิ

การศึกษาตลอดชีวิต

 อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล
	 				หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
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นโยบาย การศึกษาตลอดชีวิต
         ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธ�ารงเวช

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                               

รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะสร้าง

โอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่

ประชาชน โดยสร้างโอกาสทางการศกึษา 

กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย 

โดยค�านงึถงึการสร้างความเสมอภาคและ

ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน

ทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เดก็เร่ร่อน คนไร้บ้าน ผูไ้ร้สญัชาต ิผูพ้กิาร  

ผูบ้กพร่องทางกายและการเรยีนรู ้รวมท้ัง

ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยใน

ต่างประเทศ โดยส่งเสริมการให้ความรู้

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้

ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่

และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม

วัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จดัการศกึษาส�าหรบัประชากรวยัแรงงาน 

ตลอดจนผู้สูงอายุ เป็นการยกระดับการ

ศึกษาให้กับประชาชน โดยจัดให้มีการ

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การ

เทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ

ระดับการศึกษาระหว่างหน่วยงานสถาน

ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ

ขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหา

คนออกจากระบบการศึกษา 

จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยการปฏิรูปความรู้ของสังคมไทยด้วย

การยกระดับความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล 

จัดให้มีโครงการต�าราแห่งชาติท่ีบรรจุ

ความรู ้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐานท้ัง

ความรู้ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริม

การเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ และ

ภาษาถิ่น จัดให้มีระบบจัดการความรู้ 

ปฏิรูปหลักสูตรทุกระดับให้รองรับการ

เปล่ียนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ

มาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย ขจดัความไม่รูห้นงัสอืให้สิน้

ไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอต่อ

การจดัการเรยีนรู ้พฒันาระบบการจัดการ

ศกึษาให้ผูเ้รยีนมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม รวมทัง้

สร้างความตระหนกัในสิทธแิละหน้าที ่บน

พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษา 

โดยกระจายอ�านาจสูพ่ืน้ทีใ่ห้เสรจ็สมบูรณ์

โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม

1



นโยบายการศกึษาตลอดชีวติซึง่เป็นนโยบายส�าคญั

ในปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้

1. เสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษา

ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกลไกในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน คือพระราช

บญัญตักิารศกึษาตลอดชวีติ พ.ศ. ....... เพือ่ให้เป็นกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติก�าหนดหลักการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคม

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. การยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 

8 เดือนอย่างมีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ 

ความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในโลกได้อย่าง

มีความสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มี

ประสบการณ์จากการท�างาน เกิดความเชี่ยวชาญ ความ

ช�านาญ สามารถน�าไปปรับใช้กับตนเองและสังคมได้อย่าง

สร้างสรรค์และสอดคล้องกับการเตรียมประชาชนใน

ระดับผู้ใช้แรงงานในชุมชนเมืองและชนบท เข้าเป็นสมาชิก

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตลาด

แรงงานอาเซียน (ASEAN Market)

3. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้เป็นองค์กร

ในชุมชนท�าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพ่ือ

การมีงานท�า ท�าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของผู้เรียน และเป็นศูนย์กลางในการประสาน

การจัดจ�าหน่าย การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

จะใช้ศักยภาพของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการ

ด�าเนินการตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม ในรูปของคณะ

กรรมการ วิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น กลุ่มอาชีพ ได้แก่

กลุ ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพด้านอ�านวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของ

ประชาชนให้ยั่งยืน

4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OTOP Mini 

MBA เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

และด�าเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก ให้สถานศึกษาน�าไปใช้

จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทางด้านอาชีพ หรือจัดการศึกษา

ให้กับประชาชนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับต่างๆ 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต 

หรือสินค้าที่พัฒนาขึ้นให้สามารถจ�าหน่ายในตลาดทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นการสร้างฐานทาง

เศรษฐกจิของประเทศ และเป็นการพฒันาขดีความสามารถ

ของผู้ผลิตให้สามารถก้าวสู่ตลาด ASEAN

5. คปูองสร้างเสรมิอจัฉรยิะ เป็นการสร้างอัจฉรยิะ

ให้แก่เดก็ โดยแจกคปูองให้แก่เดก็เพือ่น�าไปซือ้หนงัสอือ่าน

ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจจรงิๆ เพือ่ปลกู

ฝังให้เด็กมนีสัิยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเป็นการพฒันา

คณุภาพการเรยีนการสอนอกีทางหนึง่ มเีป้าหมายทีจ่ะแจก

คูปองให้กับเด็กด้อยโอกาสทุกคนในทุกจังหวัด ที่เรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีประมาณ 2,500,000 

คน แจกให้คนละ 300 บาท ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ ปีละ 

500–600 ล้านบาท จะเป็นนโยบายต่อเนื่อง 3 ปี ได้มอบ

ให้ส�านกังาน กศน. ตัง้งบประมาณปี 2556 และหาแนวทาง

ในการด�าเนนิการ เชือ่ว่าจะท�าให้เดก็มนีสิยัรกัการอ่าน และ

คุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น     

นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคดิของ พ.ต.ท. ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร ได้กล่าวถงึการศกึษาไว้ว่า 

“การศึกษาจะน�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 

ประชาชนทีเ่ข้มแขง็และมคีวามรูค้อืทนุทีม่พีลงัในการต่อสูก้บั

ความยากจน” “ต้องมุง่การกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทยีม 

และต้องมองประชาชนท่ีล�าบากเพือ่จดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

“การศกึษาคอืกญุแจส�าคญั เป็นจดุเริม่ต้นทีจ่�าเป็นในการ

ท�าให้ความยากจนกลายเป็นอดีต”

2 วารสาร กศน.



การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
          ประเสริฐ บุญเรือง

          เลขาธิการ  กศน. 

ความเจรญิก้าวหน้าของโลกมนษุย์ในปัจจบุนัเป็นไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ด้าน
เทคโนโลยี การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นมนุษย์จ�าเป็นจะต้อง
ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงความรู้ให้
ทนัสมยัอย่างต่อเนือ่งด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึจะด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสขุ 
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม และการสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ การสร้างองค์ความรูอ้นัเกดิจาก

การจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ในขณะที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 พบว่าการศึกษาและการเรียนรู้ มีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมทั้งปวงของมนุษย์ท่ีช่วยให้ได้รับความเป็นจริง
ในโลกเกีย่วกบัผูอ้ืน่ เกีย่วกบัตนเอง  โดยเรยีนรูต้ัง้แต่วยัเดก็จนถงึวยัชรา ซึง่คณะ
กรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แห่งยูเนสโก ได้จัดท�า
หนังสือรายงานเรื่อง “Learning : The Treasure Within” รายงานต่อองค์การ
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1955 ซึ่งกล่าวถึง “สี่เสาหลักทางการศึกษา” คือการศึกษา
ตลอดชีวิตนั้นอาศัยหลักส�าคัญ 4 ประการคือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัตไิด้จริง การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต

การเรียนเพ่ือรู ้ โดยผสม
ผสานความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางเพียง
พอเข้ากับโอกาสที่จะศึกษาบางวิชา
อย่างละเอียดลึกซ้ึง การเรียนเพื่อรู้
หมายถงึการฝึกฝนในวธิเีรยีนรูเ้พือ่จะ
ได้ตักตวงประโยชน์จากการศึกษาไป
จนตลอดชีวิต

การเรยีนรูเ้พือ่ปฏบิตัไิด้จรงิ 
เพื่อจะได้ไม่เพียงแต่มีความช�านาญ
ทางด้านวิชาชีพเท่านั้น แต่จะต้อง
สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 

และปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งเป็น 
การเรียนรู ้โดยอาศัยประสบการณ์
ต่างๆ ทางสังคมและในการประกอบ
อาชีพ อาจเป็นการเรียนรู้นอกระบบ
โรงเรียนจากสภาพในท้องถิ่นหรือ
ประเทศนั้นๆ หรืออาจเป็นการเรียน
รูใ้นระบบโรงเรยีน โดยใช้หลกัสตูรซึง่
ประกอบด้วยการเรียนในภาคทฤษฎี
สลับกับการฝึกปฏิบัติงาน

การเรยีนรูเ้พือ่จะอยูร่่วมกนั 
เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นและ
ตระหนักว่ามนุษย์เราจะต้องพึ่งพา
อาศยักนั ด�าเนนิโครงการร่วมกนัและ
เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
โดยชี้ให้เห็นว่าความหลากหลาย 
ความเข้าใจอนัดต่ีอกนั และสันตภิาพ
มีคุณค่าควรจะรักษาไว้

การเรยีนรูเ้พ่ือชวีติ เพือ่จะได้
สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตน
ได้ดีขึน้ ด�าเนนิงานต่างๆ โดยอสิรเสรี
ยิ่งขึ้น มีดุลยพินิจ และความรับผิด
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ชอบต่อตนเองมากข้ึน ในการจัดการศึกษา จะต้องจัดให้
ครอบคลุมทุกด้าน คือด้านความจ�า การใช้เหตุผล ความ
ซาบซึง้ในสนุทรยีภาพ สมรรถนะทางร่างกาย และทกัษะใน
การสื่อสารกับผู้อื่น

ในขณะที่การศึกษาด�าเนินอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับ
ชีวิตเรา และขยายวงกว้างออกไปเพื่อครอบคลุมท้ังสังคม 
ซึ่งเรียกว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
เป็นกุญแจสู่ ศตวรรษที่ 21 และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ง
ววิฒันาการอยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและ
จังหวะชีวิตของมนุษย์ซึ่งก�าลังเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อสังคมไทยด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาการของบุคคล  บุคคลจะมีการเจริญ
เติบโตและมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัย
ทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม การศึกษาจะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการทุกช่วงชีวิต
ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยสูงอายุ

2. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของบุคคล 
มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
สังคมทุกช่วงอายุ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติตนตามบทบาทในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
และสมบูรณ์ เช่นวัยเด็กจะมีบทบาทในการศึกษาเล่าเรียน 
เมือ่วยัผูใ้หญ่จะมบีทบาทในการประกอบอาชพีการงาน การ

มีครอบครัว เป็นสามี ภรรยา เป็นพ่อแม่ เป็นสมาชิกที่ดี
ของสงัคม เมือ่วัยสงูอายจุะมบีทบาทเป็นปูย่่า ตายาย เป็น
ผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่บุตรหลาน การศึกษาจะช่วยให้
บุคคลด�าเนินตามบทบาทในแต่ละบทบาทได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

3. ความเปลีย่นของสงัคม ในสภาวะปัจจบุนั ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ปัญหา
สงัคมมคีวามซับซ้อนมากขึน้ สงัคมชนบทมกีารเปลีย่นแปลง
มาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น สภาพความเป็นอยู่ สภาพการ
ด�าเนินชีวิตของบุคคลเปล่ียนแปลงไปจากการพ่ึงพาอาศัย
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมาเป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการอพยพ
ย้ายถ่ินจากเมอืงเล็กมาสู่เมอืงใหญ่มากข้ึน  ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีดั้งเดิมถูกครอบง�าด้วยวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งเผยแพร่
จากสังคมอื่นมาสู่วิถีชีวิตโดยผ่านช่องทางต่างๆ ความเช่ือ
และค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่ไม่มีเวลาให้
กับลูก ครอบครัวแตกแยก เด็กกลายเป็นเด็กมีปัญหา 
ปัญหาในสงัคมมคีวามซบัซ้อนและหลากหลายมากขึน้ เช่น
ปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาชุมชนแออัด ความยากจน การ
ด้อยโอกาสทางการศึกษา อาชญากรรม ยาเสพติด 
ครอบครัวแตกแยก เด็กเร่ร่อน ปัญหาสุขภาพ

4. ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สภาพ
เศรษฐกิจของโลกและประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเป็นอยู ่การด�ารงชวีติของประชาชน เพราะเศรษฐกิจ
เป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินชีวิต เช่น ด้านอุตสาหกรรม
มกีารน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนั้น
จึงมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ทักษะท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทางด้านเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอตุสาหกรรม มากขึน้ ลกัษณะ

4 วารสาร กศน.



การท�างานและทักษะที่ใช้ในการท�างานต้องเปลี่ยนไป 
เพราะฉะนัน้ตลาดแรงงานจงึต้องการบคุลากรและแรงงาน
ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอกับกิจการ
อตุสาหกรรม นอกจากนัน้ การตดิต่อในเชงิธรุกจิ การซือ้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศมกีารขยายตวัอย่างกว้างขวาง
มากข้ึน ท�าให้ผู้ผลิตต้องพยามผลติสนิค้าและปรบัปรงุรปูแบบ
ของผลผลิตของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
มากขึน้ ท�าให้ตลาดแรงงานต้องการแรงงานทีม่คีวามรู้และ
ทักษะในการท�างานในลกัษณะเฉพาะมากขึน้ การเปลีย่นแปลง
ในทางเศรษฐกิจดงักล่าวท�าให้ต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบและ
วธิกีารจดัการศกึษาเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทางด้าน
วชิาการและวชิาชพีเพยีงพอและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังต้องให้ความรู้และทักษะ
ที่ช่วยให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถสร้างงานของ
ตนเองได้ สามารถเลือกพัฒนาอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นและสังคม จึงจ�าเป็นที่บุคคลจะต้องเพ่ิมพูน
ความรู้อยู่ตลอดเวลา

5. ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี  
ความรูว้ทิยาการและเทคโนโลยมีพีฒันาการท่ีก้าวหน้าและ
รวดเรว็มาก มกีารศึกษาค้นคว้าวิจัยเพือ่พฒันาองค์ความรูใ้น
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ในด้านอุตสาหกรรม 
สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตร สาธารณสุข การสื่อสาร 
การคมนาคม ฯลฯ ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีดังกล่าวมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่นในการประกอบอาชพี การคมนาคม 
การติดต่อสื่อสาร การแพทย์ มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่ง
ประชาชนจะต้องติดตามข่าวสารข้อมูลในด้านต่างๆ 

6. การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารมากมาย และข้อมูลข่าวสารนี้สามารถเผยแพร่
ด้วยสือ่ประเภทต่างๆ ไปยงัประชาชนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ 
Internet นับวันจะมีบทบาทมากขึ้น นอกจากนั้นความรู้
ข่าวสารยังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผล
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมากมาย เช่นความรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ เช่น การประกอบอาชีพ สุขภาพ พลานามัย 
อาหาร ครอบครัว ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพราะฉะนั้นบุคคลจะต้องแสวงหาความรู้
เหล่านี้ และควรมีทักษะที่จะเข้าถึงความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทัน
และน�ามาใช้ประโยชน์อย่างเตม็ที ่และประการส�าคญัข้อมลู
ข่าวสารทีเ่ผยแพร่อยูม่ากมายนัน้มทีัง้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ 
ไม่เป็นประโยชน์ และเป็นโทษ ประชาชนจะต้องสามารถ
วิเคราะห์และคัดสรร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้
มากที่สุด

7. ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของประชากรสงูอาย ุ(อาย ุ60 ปี หรอื
มากกว่า) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของ
อัตราเจริญพันธุ์ และการเพิ่มขึ้นของอายุคือประชากร
มอีายยุนืยาวของชวิีต อนัเนือ่งมาจากความเจรญิทางด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ด้านโภชนาการ ด้าน
สาธารณสุข ด้านการแพทย์ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการ
รองรับการดูแลผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เช่นการออกก�าลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแล
สุขภาพ การท�างานอดิเรก หรืออาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ การ
ศึกษาตลอดชีวิตจึงมีบทบาทส�าคัญในพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ

8. ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง ประเทศไทย
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนมีสิทธิ 
เสรีภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ มีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้ 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น
จึงมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้
รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค การศกึษาจงึถอืเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน โดย
มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) 
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อ
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 2) โอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา 3) โอกาสในการเพิ่มพูนและ
ฝึกฝนทักษะ และ 4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9. การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้บุคคล
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเน้นการ
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ศกึษาในระบบโรงเรยีน ซึง่เป็นการศกึษาในช่วงชวีติตอนต้นเท่านัน้ รฐัทุม่เทงบประมาณ บคุลากร และทรพัยากรจ�านวนมาก
เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการศกึษาในระบบ โดยให้ความส�าคญัในการจดัการศกึษาให้กบับคุคลในวยัเรยีน  ในขณะทีก่ารจดัการ
ศึกษาส�าหรับช่วงวัยอื่นๆ ก็มีความส�าคัญเช่นกัน คือการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุคคลหลังวัยเรียน จัดการศึกษาให้แก่
ผู้พลาดโอกาสในวัยเรียนและผู้ที่จบในระบบโรงเรียนมาแล้ว และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง
ทีจ่ะส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน แต่ยังท�าได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการศึกษาในระบบโรงเรียน และจ�านวน
กลุ่มเป้าหมาย

10. ความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา แม้จะมีการพัฒนาการศึกษาในระบบเป็นอย่างมาก แต่ยังพบว่า
ประชาชนทีอ่ยูใ่นชนบทห่างไกล  มฐีานะยากจนได้รบัการศกึษาเพยีงการศกึษาภาคบงัคบั ต้องออกมาช่วยครอบครวัประกอบ
อาชพี หรือต้องอพยพตามครอบครวัไปหาอาชพีตามท่ีต่างๆ ความไม่เท่าเทียมกนัโอกาสทางการศกึษาเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่�าให้
เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม คอืคนท่ีได้รบัการศกึษาสงูจะมงีานท�าทีดี่กว่ามรีายได้สูง มฐีานะทางเศรษฐกจิและสถานภาพ
ทางสงัคมทีด่กีว่าและสภาพการณ์จะเป็นเช่นนีต้ลอดไป ถ้าประชาชนทีย่ากจนทีอ่ยูใ่นชนบทจะไม่มโีอกาสของชวีติในการยก
ฐานะของตนเองได้เลยตราบใดที่สภาพการจัดการศึกษายังไม่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดบทบัญญัติในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอด

ชีวติส�าหรบัประชาชน ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา และพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
ดังนั้นแนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีดังนี้

หลักการ
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2. สนองความจ�าเป็นและความต้องการในการเรียนรู้ของบุคคลและชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเป็นภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต
จุดมุ่งหมาย
1. บุคคลต้องได้รับโอกาสในการรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเสมอภาค จากการศึกษารูปแบบ

ต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
2. จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกคนในแต่ละช่วงวัยตลอดชีวิต
3. บุคคลได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แนวทางในการจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างของบุคคล และมีรูปแบบที่เหมาะสม

ตามสภาพและความจ�าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
2. การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ           

3. ภาคีเครือข่ายการศึกษาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการจัดการศึกษา รวมทั้งก�าหนดมาตรฐาน
การศึกษา
4. ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

6 วารสาร กศน.



เป้าหมายของการจดัการศกึษา
1. ผูเ้รยีน/ผูร้บับรกิาร มเีจตคติ 

ทักษะและความรู ้พื้นฐานที่จ�าเป็นใช้
เป็นเครื่องมือ ในการด�าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชพี สามารถเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

2.  ชุมชนเกิดการเรียนรู ้ ท่ี
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม
แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาการที่
ยั่งยืน

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ปัจจุบัน ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สังกดัส�านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็น

กฎหมายในการขับเคล่ือนการจัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก�าหนดบทบัญญัติ
ในการจดัการศกึษาให้ยดึหลกัการศกึษา
ตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการ
พฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้ห้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่กลไกดังกล่าว
ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
ศึกษาตลอดชีวิตที่บรรลุตามหลักการ
และเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นวิถีชีวิตของประชาชนใน
ชาตไิด้อย่างแท้จริง เนือ่งจากการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตจะต้องมีองค์กรที่รับ
ผิดชอบโดยตรง ถึงแม้ว ่าการศึกษา
ตลอดชีวิตจะเป็นงานที่ทุกฝ่ายร่วมแรง
ร่วมใจ แต่ก็จ�าเป็นจะต้องมีหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบดูแลโดยตรงเพื่อท�า
หน้าที่ประสานและส่งเสริมทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้องในการจัดการศกึษาตลอดชวีติ
ควรจะมีหน่วยงานกลางนี้ในทุกระดับ 

ตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึระดบัท้องถิน่ อัน
จะเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนไทย
ทกุคนจะได้รบัการศกึษาอย่างเท่าเทียม
กัน และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างแท้จริง

เพือ่ให้การศกึษาตลอดชวีติเป็น
วิถีชีวิตของคนในชาติอย่างแท้จริงและ
คนไทยได ้เรียนรู ้ตลอดชีวิตอย ่างมี
คุณภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพ มโีอกาสเรยีนรู้ 
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะน�าไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู ้และภูมิปัญญา 
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ จึงมีความ
จ�าเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติการ
ศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารอ้างอิง
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  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของ สกสค.
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). การเรียนรู้ขุมทรัพย์ในตน.
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
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การสง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต:
กรณีศึกษาในตา่งประเทศ
    ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ*

ในปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายมากกว่า
การจัดการศึกษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาส หรือให้โอกาสที่สองแก่ผู้
ท่ีไม่จบการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือเพื่อการฝึกอบรมแก่
ผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรยีน การเรยีนรูต้ลอดชวีติควรเป็นเป้าหมาย
ส�าหรับทุกคน ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศกลุ่ม
อุตสาหกรรม (OECD Education Meeting) ในปี ค.ศ. 1996 
ได้ระบุว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรเป็นแนวทางของการมีส่วน
ร่วมและสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงของโลก ช่วยส่งเสรมิระบบ
เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดสมานฉันท์ใน
สังคม ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกพยายามพัฒนาศักยภาพของ
แรงงาน ด้วยการเพิม่ทกัษะ ฝีมอื และสมรรถนะ เพือ่เพิม่สดัส่วน
การผลิตและผลผลิต แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องหายุทธศาสตร์
ส�าหรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศของ
ตนที่ต้องแข่งขันในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society) เพราะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา
ภิวัตน์ ท�าให้มนุษย์ทุกคนต้องแสวงหาความรู้เพื่อความอยู่รอด 
การเรียนรู้ที่ส�าคัญต่อการอยู่รอด อาจไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อได้สิ่ง

ใหม่ หรือการเรียนรู้ตามกระแสนิยม แต่อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่
น�าประสบการณ์เดิมมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ถูกต้อง ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (อุ่นตา นพคุณ, 2543 หน้า 1) สถาบันการศึกษาจึงมิใช่
มุ่งแต่จะผลิตบุคคลที่มีแต่ทักษะเฉพาะด้านแต่อย่างเดียว แต่
ต้องพัฒนาให้คนรูจ้กัการตดัสินใจ มทีกัษะในการแก้ปัญหา (to 
develop learners’ decision-making and problem-solving 
skills) และสอนให้คนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง (teaching them 
how to learn on their own) ระบบการศึกษาจึงต้องเน้น
ที่การศึกษาตลอดชีวิต ฉะนั้น สังคมอุดมปัญญาที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
มนุษย์ ท�าให้นักการศึกษาตลอดชีวิตต้องตระหนักถึงบทบาท
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

*  ดร.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านติดต่อประสานงาน
ระหว่างประเทศและด้านนิเทศ

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับ “การศึกษาตลอดชีวิต” ได้รับการน�า

ขึ้นมาพิจารณาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในการประชุม
นานาชาติ “The Third International Committee for 
Facilitating Adult Education” ซึ่งจัดโดย UNESCO เมื่อ
ปี 2507 หลังจากนั้นการศึกษาตลอดชีวิตได้กลายมาเป็นแนว
ความคิด และแนวทางที่มีความหมายและความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่าง
แท้จริง UNESCO ได้เพียรหาความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง และได้จัดพิมพ์เอกสารว่าด้วย 
“Lifelong Education” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2513 ในปี
เดยีวกนันีเ้อง UNESCO กไ็ด้จดัพมิพ์เอกสารชือ่ “An Introduc-
tion to Lifelong Education” ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
พ.ศ.2515 UNESCO ได้จัดพิมพ์เอกสารเล่มส�าคัญ Faure 
Report : Learning to Be (1972) ซึง่เป็นรายงานผลการศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาตลอดชีวิตกับการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยได้กล่าวไว้ว่า 
“การศกึษาตลอดชวีิต คอืกระบวนการผสานสมัพนัธ์ทรพัยากร
ทางการศกึษาทีเ่ข้ากบัวถิชีวีติของคนในชมุชนจนเป็นหนึง่เดยีว 
ยังผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้” 

ความหมาย
R.H. Dave (1976) นักการศึกษาท่านหนึ่งที่ได้นิยาม 

“การศกึษาตลอดชวีติ” เป็นแนวคดิทีพ่ยายามมองการศกึษาใน
ภาพรวม ซึ่งได้รวมเอาการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 

Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal 
Education) และการศึกษาตามอธัยาศัย (Informal Education) 
ให้มีการประสานสัมพันธ์ทั้งในด้านของความต่อเนื่องของเวลา 
(ช่วงชีวิตคน) และเนื้อหาสาระที่คนต้องน�าความรู้ไปใช้ การ
ศกึษาตลอดชวีติจะต้องมลีกัษณะทีย่ดืหยุน่ในด้านเวลา สถานท่ี 
เนื้อหา และเทคนิค การเรียน การสอน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
การเรยีนรูด้้วยตนเอง (Self-directed Learning) การแลกเปลีย่น
ความรู้ซึ่งกันและกัน และมีใจกว้างยอมรับว่าการเรียนรู้มีหลาย



8 วารสาร กศน.



รปูแบบและหลายวธิกีาร “ในปี 1996 Jaques Delores (1996) 
ได้เขียนเรื่อง Learning : The Treasure Within” โดยให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏริปูการเรยีนรูแ้ละการปฏริปูระบบ
การศกึษาในโรงเรยีนมาเป็นการศกึษานอกโรงเรยีน และส่งเสริม
ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ท�าให้ UNESCO ได้ทบทวน
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต มาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สุมาลี สังข์ศรี กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง
ภาพรวมของการศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลการ
ศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวัย ทั้งการ
ศกึษาในระบบโรงเรยีน การศกึษานอกระบบโรงเรยีน การศกึษา

แบบไม่เป็นทางการ จากทุกแหล่งความรู้ในชุมชนและสังคม
และเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ การศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับชีวิต และผสมผสาน
กลมกลืนกับการด�าเนินชีวิตของบุคคล

สนุทร สนุนัท์ชยั กล่าวว่า การศกึษาตลอดชวีติ เป็นการ
ศึกษาทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ จากเกิดจนตาย มุ่งพัฒนามนุษย์
ให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและพัฒนา
ต่อเนื่อง ไปให้เต็มศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เป็นการศึกษา
ท่ีเกิดจากแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้
ทั้งในระบบ นอกระบบและไม่เป็นทางการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา4 ให้ความหมาย
ของการศึกษาตลอดชีวิตว่าเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หลักการการศึกษาตลอดชีวิต
หลกัการส�าคญัของการศกึษาตลอดชวีติ เป็นการจดัการ

ศึกษาให้บุคคลได้รับการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทางกาย ปัญญา  
สงัคม อารมณ์ และจติใจ จดัให้ครอบคลมุวถิชีวีติในทกุมติิไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว การท�างาน ชุมชนและสังคม การใช้เวลาว่าง  

พักผ่อน หรือท่องเที่ยว ใช้วิธีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
หลากหลายในเนื้อหาสาระ ครอบคลุมทั้งในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย โดยจัดให้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิด
จนตาย วิธีการจดัมลีกัษณะยดืหยุน่ หลากหลายโดยต้องมกีาร
สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ (Learning Environment) 
มแีหล่งการเรยีนรูแ้ละเครอืข่ายการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มรีะบบ
การสร้างแรงจูงใจให้บุคคลสนใจใฝ่รู้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

การศกึษาตลอดชวีติ กับการเรยีนรูต้ลอดชวิีต แตกต่าง
หรือสัมพันธ์กันอย่างไร

การศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) และ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นค�าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันมาก แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดขึ้น ก็จะพบว่ามี
ความแตกต่างกันอยู่บ้าง การเรียนรู้ (Learning) มักใช้ใน
ความหมายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวของผู้เรียน 
หรือในตัวของบุคคล เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเนื่อง
มาจากการได้รับความรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้
ทั้งการเรียนรู้แง่บวกและแง่ลบ ส่วนการศึกษา (Education) 
มักใช้ในความหมายเก่ียวกับกระบวนการ เหตุการณ์ กิจกรรม 
หรือเงื่อนไขที่ท�าให้ผู ้เรียนหรือบุคคลได้พัฒนา หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น เป็นการมอง
ในแง่ของตัวผู้เรียน โดยมีความเชื่อว่าตัวบุคคลคือผู้ที่ท�าให้เกิด
การเรยีนรู ้การเรยีนรูจ้งึเป็นกจิกรรมของผูเ้รยีน ค�าว่าการศกึษา
ตลอดชีวิตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือการเป็นผู้จัดว่า
จะต้องเตรยีมกระบวนการหรอืประสบการณ์อย่างไร จงึจะท�าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิตของผู้นั้น และ
เมื่อใช้ค�าว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้
เรียนว่าหลังจากที่มีผู้จัดการศึกษาให้แล้ว ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างไร เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร ในลักษณะใด 
อย่างไรกต็าม จดุหมายของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการศกึษา
ตลอดชีวิต เป็นสิ่งเดียวกัน คือ ความต้องการให้บุคคลได้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดยเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม  ฉะนั้น การศึกษาตลอดชีวิต
แตกต่างกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ

9



 การศกึษาตลอดชวีติ เป็นการจดัเตรยีมกระบวนการ
หรอืประสบการณ์ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตลอด
ชีวิต

 การเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นกจิกรรมของผูเ้รยีนทีเ่กดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเนือ่งมาจากความรูห้รอืประสบการณ์
ที่ได้รับในช่วงต่างๆ ของชีวิต

“การเรยีนรูต้ลอดชวีติ” (Lifelong Learning) หมายถงึ
การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองหรือพฤติกรรม ซึ่งเกิดขึ้น
ทั้งหมด หรือบางส่วน จากประสบการณ์ ทั้งโดยตั้งใจ และไม่
ตั้งใจ จากเกิดจนตาย การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพฤติกรรมของ
ผู้เรียนอาจเป็นฝ่ายจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
ตนเองกไ็ด้ เช่นการวางแผนการเรยีนเอง ใช้สือ่ต่างๆ ด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ และสรุปผลด้วยตนเอง หรือผู ้เรียนอาจได้รับ
ประสบการณ์จากผู้อื่นจัดให้ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ

การจดัการศกึษาตลอดชวีติหรอืการเรยีนรูต้ลอดชีวติ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือ การจัดการเรียนรู้
ตลอดชวีติของแต่ละประเทศ จะเหมอืนกนั และแตกต่างกนัตาม

นโยบายบรบิท เศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม
ของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้เขียนจะน�าเสนอเพียงบางประเทศที่มี
โอกาสได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้รู้ใน
ประเทศนั้นๆ ดังนี้

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
จากการได้พบกับ Prof. Dr. Eun-Soo Choi แห่ง 

Soongsil University, Korea ซึง่ได้สะท้อนนโยบายการศกึษา
ตลอดชีวิตของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ว่าแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะ ค.ศ. 1945- 1950 เป็นช่วงที่ได้รับเอกราช และในปี 
ค.ศ. 1949 ได้มกีฎหมายการศกึษาเป็นครัง้แรก ซึง่เน้นการศกึษา
ในระบบโรงเรียน นับตั้งแต่เกาหลีใต้ได้รับอิสรภาพจากญ่ีปุ่น
โดยทหารอเมรกินัในปี ค.ศ. 1945 นัน้ ท�าให้อเมรกิาเข้ามบีทบาท
ในการบริหารประเทศ รวมทั้งการวางระบบการศึกษาด้วย 
จนถงึปลายปี ค.ศ. 1950 นโยบายการศกึษาได้มุง่เน้นการศกึษา
ผูใ้หญ่ และการศึกษาในระบบโรงเรยีน ลดอตัราการไม่รูห้นงัสอื 
การก�าหนดการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี สร้างโรงเรียนใหม่ๆ  ฝึก
อบรมครู โดยเฉพาะครูที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่น ผู้ใหญ่เข้ามา
เรียนจ�านวนมาก ท�าให้สามารถลดจ�านวนผู้ไม่รู ้หนังสือถึง 
5,400,000 คน กล่าวคือลดอัตราคนไม่รู้หนังสือจากร้อยละ 78 

เหลือร้อยละ 42 ได้มีการรณรงค์การส่งเสริมการรู้หนังสือ
แห่งชาติ สมาคมการศึกษาผู้ใหญ่มีบทบาทส�าคัญในการ
ด�าเนินงานให้ความรู้ อบรมผู้ใหญ่ ผลิตสื่อ คู่มือครู รัฐส่งเสริม
สนับสนุนให้มีนักการศึกษาผู้ใหญ่ ต่อมากิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตได้ด�าเนินการในรูปแบบที่หลากหลายโดยองค์กร
ศาสนา YWCA ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1922 ซึ่งมีส่วนช่วยลดการไม่รู้
หนังสือในหมู่สตรี หอสมุดแห่งชาติได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1947  
กระทรวงศึกษาด�าเนินแผน 5 ปี (ค.ศ. 1954-1958) ในการลด
ผู้ไม่รู้หนังสือ โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

กิจการภายใน ท�าให้ลดอัตราไม่รู้หนังสือได้เหลือร้อยละ 4.1 
ในปี ค.ศ. 1958 ได้สร้างห้องสมุดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการลืม
หนังสือ กิจกรรมการรวบรวมหนังสือส่งไปให้ห้องสมุดหมู่บ้าน 
รฐัเองกพ็มิพ์หนงัสอืเกีย่วกบัการเกษตรให้แก่ชาวนา แนวคิดการ
ศึกษาตลอดชีวิตของ UNESCO ในปี ค.ศ. 1970 ได้แพรห่ลาย
เข้าไปในนักการศึกษาของเกาหลีเช่นกัน และรัฐบาลได้ก�าหนด
ให้การศึกษาตลอดชีวิตเป็นนโยบายส�าคัญในปี ค.ศ. 1980  
เนื่องจากในรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ได้ก�าหนดให้มีการส่ง
เสริมการศึกษาตลอดชีวิต และออกพ.ร.บ. การศึกษาผู้ใหญ่
และการศึกษานอกระบบ ในปี ค.ศ. 1982 ต่อมารัฐได้ออก 
พ.ร.บ. ห้องสมุด พ.ร.บ.การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ. 1995 ได้เน้นย�้าความส�าคัญของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนมี
โอกาสที่จะเรียนที่ไหน เมื่อใดก็ได ้ ท�าให้เกิด วิทยาลัย  
มหาวทิยาลยัเปิด เพือ่ให้ เยาวชนวยัแรงงาน ประชาชน มโีอกาส
เพิ่มพูนทักษะอาชีพ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ระหว่าง
ท�างาน ระบบการเรียนรู ้ด้วยตนเองน�ามาใช้ วิทยาลัยและ
มหาวทิยาลยัเปิดหลกัสตูรการศึกษาต่อเนือ่งมากขึน้ ส�าหรบักลุม่
เป้าหมายทีห่ลากหลาย นอกจากนี ้หน่วยงานอืน่ๆ เช่น ห้องสมดุ 
ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม วัด โบสถ์ 
องค์กรภาคเอกชน สังคม จัดกจิกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ กรรมกร เป็นต้น (Prof. Dr. Eun-Soo Choi อ้างใน 
ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, 2550)  

ในปี ค.ศ. 1997 ออกกฎหมายการศึกษา และพระราช
บัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตในปี ค.ศ. 2007 รัฐบาลได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อความ
สนุกสนาน อนาคตและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ปี ค.ศ. 
2008-2012 โดยก�าหนดเป้าหมาย คือ 

10 วารสาร กศน.



(1) เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้สร้างสรรค์ เพื่อ
สามารถแข่งขันในสังคมโลก 

(2 ) เพื่อจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3 ) เพ่ือสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสังคมแห่งการ
เรียนรู้

โครงสร้างการบริหาร เพือ่ให้การด�าเนนิสามารถบรรลุ
เป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ส่วนกลาง ให้มีสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติ
ระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยสถาบนัการศกึษาตลอดชวีติ

แห่งจังหวัด 
ระดับท้องถ่ิน ประกอบด้วยสภาสถาบันการศึกษา

ตลอดชีวิตท้องถิ่น 

การด�าเนนิงานแต่ละระดับจะประกอบด้วย คณะกรรมการ
แต่ละระดบั ส�าหรับสถานศกึษาการศกึษาตลอดชวีติแต่ละประเภท
ที่จัดหลักสูตร หรือกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต จะด�าเนินงาน
ตามระเบียบ และกฎกระทรวงท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศกึษาตลอดชีวติ ส�าหรบัระบบบรหิารนัน้รฐัก�าหนดแผนการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติแบบรวม โดยส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงาน สถาบันน�าแผนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไปใช้  
มุ่งส่งเสรมิ ขยายกจิกรรมการศกึษาตลอดชวีติแก่กลุม่เป้าหมาย

ด้อยโอกาสทุกประเภท อาท ิการส่งเสรมิการรูห้นงัสอื การยกระดับ
ความตระหนักทางการศึกษาของประชาชน และการเผยแพร่
วัฒนธรรม ทั้งนี้ รัฐได้ก�าหนดพระราชบัญญัติคุณสมบัติผู้ส�าเร็จ
การศึกษา ก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงการการ
ศกึษาตลอดชีวติ การขยายโครงการการเทยีบโอนหน่วยกติการ
ศึกษา (Academic Credit Bank) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบัน
ต่างๆ อาท ิการมอบรางวลัการเรยีนรูต้ลอดชวีติแห่งชาต ิการฉลอง
เทศกาลกิจกรรมการเรียนรู้แห่งชาติ สนับสนุนให้สถาบันต่างๆ
จดักิจกรรมการศกึษาตลอดชีวิตทีห่ลากหลาย กิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตสุดสัปดาห์  

รูปแบบการจดักิจกรรมการศกึษาตลอดชวิีต มีหลกัๆ 
ดังนี้

(1) การศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นมหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลาง (Lifelong Education Centred University) 
จัดให้ประชาชนท่ีต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาในระดับมหาวิทยาลัย

(2) เมืองแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning City) 
เป็นโครงการระดบัภมูภิาคทีมุ่ง่ประกนัสทิธขิองประชาชนในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสามารถบูรณาการด้านสังคมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

(3) ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษา (Academic 
Credit Bank System) ยอมรับประสบการณ์การเรียนรู้ของ
บุคคลในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอนุญาตให้ประชาชน
ทีม่ีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงกว่า 
จนถึงระดับปริญญาตรี

(4) การรู้หนังสือผู้ใหญ่ (Adult Literacy) จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ให้เงินสนับสนุนหน่วยงานท่ี
จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ และวิจัยงานส่งเสริมการรู้
หนังสือ 

(5) การฝึกอบรมผู้ใหญ่ (Adult Training) จัด
โครงการฝึกอบรมแก่นักการศึกษา หรือบุคคลากรที่รับผิดชอบ
งานการศึกษาตลอดชีวิต ให้การสนับสนุนนักการศึกษาและ

บุคลากรการศึกษาตลอดชีวิตที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาตลอดชีวิต

11



ส�าหรบัศนูย์การเรยีนชุมชนถอืเป็นหน่วยด�าเนนิงานการ
ศึกษาตลอดชีวิตในท้องถิ่น ซ่ึงนับรวมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
ศนูย์วฒันธรรม ศนูย์สวสัดกิารสงัคมท้องถิน่ ศนูย์การศกึษาสตรี
ท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐได้น�าระบบบัญชีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Account System) มาจัดการบันทึก
การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล และชดเชยส�าหรับค่าใช้จ่ายใน
การเรียนรู้ที่พึงมีสิทธิ์ได้ (Dr. Eun Soon Baik อ้างใน ศรีสว่าง 
เลี้ยววาริณ, 2553)  

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1945 โดยเริม่พฒันานโยบายด้านการศกึษาผูใ้หญ่และการ
ศึกษาชุมชน และนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตในปี ค.ศ. 1960 
- 1980 และนโยบายการศกึษาต่อเนือ่งปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา 
และในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กฎหมายอืน่ๆ (Prof. Dr. Kenji MIWA อ้างใน ศรสีว่าง เลีย้ววารณิ, 
2550) ท�าให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามส่ีวนร่วมจดัการศกึษานอก
ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปี ค.ศ. 1984 
ญี่ปุ่นจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการ
ศึกษา โดยยึดโครงสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกฎหมายการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ที่บัญญัติขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1990 ท�าให้มีการจัดตั้งสภาการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�าให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงท้องถิ่น เข้ามามี
บทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่
ประชาชนทุกระดับ โดยก�าหนดบทบาทการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ส่วนกลาง
1. กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology) จะเป็นองค์กรหลกัของหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบงานการศึกษา มีอ�านาจพัฒนาก�าหนด
นโยบาย ด�าเนินงานร่วมกับองค์กรท้องถ่ินในการจัดการศึกษา
ผู้ใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนรูชุมชน
ตลอดชีวิต ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู ้ต ่างๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 

2. กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะด�าเนินโครงการต่างๆ ตามที่นโยบายก�าหนดไว้ 

โดยร่วมกับกระทรวงต่างๆ เช่น ด้านแรงงานร่วมกับกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 
Trade and Industry) ด�าเนินโครงการฝึกอบรมทักษะให้

เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อย ระบบสนับสนุน
การศกึษาและการฝึกอบรม  (subsidy system for education 
and training) อันเป็นส่วนหนึ่งของการประกันการจ้างงาน
แก่คนงานให้คนงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและศักยภาพการ
ท�างานให้มปีระสิทธภิาพ ด้านสาธารณสุขก�าหนดนโยบายส่งเสรมิ
การรณรงค์การสร้างสุขภาพแห่งชาติส�าหรับศตวรรษที่ 21 
(The National Health Building Campaign for the 21st 
Century) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด�าเนินการจัดระบบ
เครือข่ายข่าวสารทางการศึกษาและการสื่อสาร (Educational 
Information and Communication Network System “el-Net”) 
เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดวิธีการที่ง่ายแก่
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้ทุกเวลา 
ทุกไหนก็ได้ 

3. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการ
ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4. สภาการศึกษาส่วนกลาง (Central Council for 
Education) จะเป็นหน่วยงาน

ก�าหนดมาตรฐานการจัด สาขาการเรียนรู้ที่จะจัด กลุ่ม
เป้าหมาย ต้นทุน แหล่งเงิน ท้ังนี้ ให้มีกลไกเพ่ือมั่นใจใน
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน การประเมนิสมัฤทธผิลของผู้เรยีน
ให้ได้มาตรฐานแห่งชาติ โดยมีการก�ากับ ประเมิน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด  

5. กรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Department for Life-
long Learning) และสถาบันวิจัยทางการศึกษา (National 
Institute for Educational Research) เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนให้จัดท�าวิจัย แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ และผลงาน
ดเีด่น ด้านการศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษาตลอดชวีติ โดยศกึษา
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ผู ้ใหญ่เพ่ือสามารถตัดสินใจด้าน
นโยบายทางการศึกษาส�าหรับอนาคต ได้ถูกต้อง (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, 
2009)

ส่วนท้องถิ่น
1. ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) จะท�าหน้าที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชนตามพื้นที่ต่างๆทั่ว

12 วารสาร กศน.



ประเทศ และก�าลงัพฒันาให้เป็นศนูย์การเรยีนรูต้ลอดชวีติ กรณี
ตัวอย่างเมืองคิมิสึ (Kimitsu City) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตลอดชีวิตเมืองคิมิสึ (Kimitsu City Lifelong Learning 
Community Centre) ขึน้ตรงกบักระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศ
ญี่ปุ่น มีหน้าที่ก�ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค�าแนะน�าด้าน
วิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) 7 แห่ง ห้องสมุด
ประชาชน 1 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ที่อยู่ในเมือง
คมิิสึ ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต
แห่งน้ี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เป็นอาคารทนัสมยั มห้ีองจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรมฝึกร้องเพลง
ของผู้สูงอายุ การฝึกเล่นไพ่โบราณของญี่ปุ่น ห้องฝึกเล่นเกม
ส�าหรบัเดก็เลก็ ห้องฝึกวาดภาพศลิปะ ฯลฯ ศนูย์การเรยีนชมุชน
ขนาดต่างๆ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การ
เรียนชุมชนเก่าแก่ Yaehara Kominkan  มีอาคาร 8 เหลี่ยม มี
ห้องว่างส�าหรับจัดกิจกรรมตามความต้องการของผู้เรียน เช่น 
กฬีาป้องกนัตวัของญีปุ่น่ การฝึกต่อกลอนด้วยบตัร คล้ายไพ่นก

กระจอกของจนี ศนูย์การเรียนชุมชนขนาดเลก็ Koito Kominkan 
ใกล้เขตภูเขาจัดกิจกรรมส�าหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆ 
เช่น เดก็ประถมศกึษาฝึกท�าอาหารขนมประเภทต่างๆ โดยศนูย์
การเรียนชุมชนแห่งนี้ท�าข้อตกลงกับโรงเรียนในการจัดส่งเด็ก
มาฝึกท�าอาหารขนมเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 
12.00 บางครั้งผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาสาสมัครเป็น
วทิยากรด้วย เรยีก Challenged School ท�าให้เดก็รูจ้กัผูอ้าวโุส
ในชมุชน เดก็ๆ ต่างโรงเรยีนได้รูจ้กักนัเองมากขึน้ ส�าหรบัผูใ้หญ่
ฝึกท�าอาหาร เพื่อเป็นอาชีพเสริม เด็กและผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
สามารถเล่นกีฬาในสนามใกล้ศูนย์การเรียนชุมชน 

2. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด ฯลฯ จะเป็นหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์การเรียน

ชุมชน ท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่ือมโยงกัน 
และหลากหลาย สามารถสนองความต้องการของกลุม่ป้าหมาย
ได้ ซ่ึงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชวีติ และประชาชนเองกส็ามารถรวมกลุม่เพือ่จดักจิกรรม
ในศูนย์การเรียนชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ

รัฐบาลญ่ีปุ่นเข้ามามีบทบาทในการสร้างอาคารศูนย์
การเรียนชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสนับสนุน
งบประมาณ ก�าหนดบทบาทชัดเจนในพระราชบัญญัติพื้นฐาน
ว่าด้วยการศึกษาและการศึกษาเพ่ือสังคม (Education and 
Social Education) ก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงาน คุณสมบัติ
และคุณวุฒิของบุคลากร การจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้สตรีชนบทมีสถานภาพท่ีดีขึ้น 
ช่วยให้มีสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ขณะนี้ 
ญี่ปุ่นมีศูนย์การเรียนชุมชนจ�านวน 17,143 แห่ง และก�าลัง
ปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติแก่เด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ โดยร่วมมอื
กับเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน ศูนย์
สุขภาพประชาชน สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน เป็นต้น 
ซึ่งห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ต่างก็มีพระราชบัญญัติของตนเอง 
ที่ก�าหนดบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน 
ท�าให้สถานศกึษาในชมุชนจัดกจิกรรมหลังเรียนร่วมกบัศนูย์การ
เรียนชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ เพราะกฎหมาย
ได้นิยามการศึกษาเพื่อสังคม (Social Education) หมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมพลศึกษา และกิจกรรม
นันทนาการ ส�าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่นอกโรงเรียน และ

กิจกรรมที่จัดขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน (ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, 2553) 
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หลักสูตรและรูปแบบการจัด
1.หลกัสตูรมัธยมศกึษาตอนปลายและอดุมศกึษา ซึง่

จะเปิดสอนภาคสมทบหรือเรียนทางไปรษณีย์ เรียนทางไกล 
และมหาวิทยาลัยทางอากาศ (University of the Air)  ส�าหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ประชาชนที่
ท�างานเต็มเวลา กลุ่มแม่บ้าน คนท�างานครึ่งเวลา บุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (University of the Air, 1989)

2. หลกัสตูรวชิาชพี จะจดัให้กบัเยาวชนท่ีจบการศกึษา
ภาคบังคับแล้ว ไปเรียนต่อ และประชาชนท่ัวไป เข้าฝึกอบรม

วิชาชพีด้านช่างและวชิาชพีอืน่ๆ เช่น ด้านธรุกจิ เทคโนโลยีสาขา
ต่างๆ เป็นต้น  โดยใช้เวลาเรียน 3 เดือน ถึง 1 ปี นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่บริษัทฝึกอบรมให้กับพนักงาน
ของตน แต่บริษัทขนาดกลางและเล็กต้องการการชี้แนะจาก
ภาครฐั สถาบนัฝึกอบรมวชิาชพีของรฐั ท้ังระดบัชาต ิและระดับ
ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Yamamoto, 
1986) และ (Ministry of Education, Science and Culture, 
1994)

3. โปรแกรมกจิกรรมด้านศลิปะ วฒันธรรม กฬีาและ
นันทนาการ จัดสอนรายวิชาต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม 
กฬีาและนนัทนาการแก่ผูส้นใจท่ัวไป  ซึง่ส่วนใหญ่จดัโดยองค์กร
ในชุมชน (ฉันทนา  จันทร์บรรจง, 2540)                                                                                 

4. โปรแกรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคม จัดใน
ลักษณะของการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  กิจกรรม
ในศูนย์การเรียนชุมชน (Kominkan) พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เยาวชน  

ศูนย์เด็ก ศูนย์การศึกษาสตรี ศูนย์โสตทัศนศึกษา ซึ่งจัดโดย
เทศบาลนคร/เมือง องค์กรเอกชน ซ่ึงศูนย์การเรียนชุมชน 
(Kominkan) หลายแหง่ได้ออกแบบให้เป็นศูนย์พกัพงิ หากเกดิ
พิบัติภัยธรรมชาติ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรม และให้
ประชาชนอยู่อาศัยชั่วคราวได้ (Takaaki Iwasa, 2010)

สหรัฐอเมริกา  (United States of America)
วุฒิสมาชิก Walter Mondale ได้เสนอกฎหมายชื่อ 

กฎหมายการศกึษาตลอดชวีติ (The Lifelong Education Act)  
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อปี 1976 กฎหมายนี้
ก�าหนดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้สิบเก้าประเภท จากการศึกษา
พื้นฐานส�าหรับผู้ใหญ่ไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องของครอบครัวและการพัฒนาส่วนบุคคล นอกจากนั้น ยัง
ก�าหนดให้มศีนูย์ข้อมลู เพือ่สนบัสนนุการวจิยั  เพือ่ค้นหาปัจจยั
ที่กีดกั้นมิให้บุคคลได้มีโอกาสในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม การ
สนบัสนนุในด้านงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้กฎหมายนีไ้ด้
บรรลุผลตามท่ีวางเป้าหมายไว้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะยกตัวอย่างศนูย์
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของบางมลรัฐ ดังนี้

ศนูย์การเรยีนรูต้ลอดชวีติของสภาการศกึษาอเมรกินั 
(ACE’s Center for Lifelong Learing) เป็นศนูย์ทีจ่ดัตัง้ขึน้
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่ 
ปัจจบุนัเป็นผูน้�าระดบัชาต ิในการปรบันโยบาย แนวปฏบิตั ิและ

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง จัดโปรแกรม ให้บริการ
การศกึษาแก่ผูเ้รยีนผูใ้หญ่ จดัหาเครือ่งมอื ท�าวจิยัเพือ่ลดช่องว่าง
ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย ลดการขาดแรงงาน
สาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกบันโยบายทางการศกึษาของประธานาธบิดโีอบามา 

โครงสร้างการบริหาร 
ศูนย์แห่งนี้ด�าเนินการโดยคณะกรรมการการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ประกอบด้วยกรรมการระดับสงูของสถานศึกษา ผู้แทน
จากสถาบนัอดุมศกึษา และสมาคมการศกึษา ด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. เป็นทีป่รกึษา ให้ค�าแนะน�าการจดักจิกรรม หลกัสตูร
ของศูนย์

2. ให้ค�าแนะน�าคณะท�างานบุคลากรที่ท�างานในศูนย์
เกี่ยวกับการให้บริการรูปแบบกิจกรรม แนวโน้มการจัดการ
เรียนรู้ในอนาคต

14 วารสาร กศน.



3. ทบทวนนโยบาย แนวทาง หลักการในประเด็นของ
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ที่ดี กรณีศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จหรือ
ทีเ่หมาะสม ให้ค�ารับรองการด�าเนินงานของศูนย์

โปรแกรมการจัดกิจกรรม
1. โปรแกรมการศึกษาส�าหรับทหารการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แก่ทหารทุกเหล่าและอาสาสมัคร
2. โปรแกรมความร่วมมือ ที่ด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานอืน่ รวมทัง้การประเมนิ การเทยีบโอน การลงทะเบยีน 
3. การวิจัย ด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ 
ศูนย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิตมอนทานา (Lifelong 

Learning Center Montana) ตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1957 จากจัด
ชั้นเรียนสอนทักษะการเชื่อมแก่ช่างไม ้20 คน จนขยายเติบโต
มาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีผู้ลงทะเบียน 11,500 คน 
เมื่อปี ค.ศ.2009 ด�าเนินการโดยเทศบาลเมืองมอนทานา เปิด
หลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน
กลุ่มต่างๆ ผู้สมัครเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม

โปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน (Adult Basic 
Education) จดัฟรสี�าหรบัผูใ้หญ่ทีย่งัต้องพฒันาทกัษะการอ่าน 
เขียน คิดเลข หรือผู้ที่ต้องสอบ GED การหางานท�า การรักษา
สภาพการจ้างงาน ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึง่รัฐและท้องถิน่เป็นผูส้นบัสนนุเงนิอดุหนนุทัง้หมด

โปรแกรมส�าหรับทั้งครอบครัว (Even Start Family 
Literacy Program) มีทั้งโปรแกรมที่ศูนย์จัด และที่โปรแกรม

ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ทั้ง
ครอบครัวเรียนรู้ ได้แก่ 

ก. หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) เพื่อ
ให้ผูใ้หญ่เรยีนเพือ่พฒันาทกัษะการอ่าน การเขยีน คอมพวิเตอร์ 
และการฝึกการงานเพื่อการจ้างงาน                     

ข. หลักสูตรการศึกษาก่อนปฐมวัย (Early Childhood 
Education) เพื่อให้เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนได้ฝึกทักษะการ
อ่าน เล่น เขียน ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมด้วย 

ค. หลักสูตรส�าหรับพ่อแม่และเด็ก (Parent and 
Child Time) เพื่อให้พ่อแม่ และเด็กๆ ได้เรียนและเล่นร่วมกัน 
สร้างความตระหนักกับพ่อแม่ว่าลูกเรียนรู้อย่างไร

ง. เวลาส�าหรับพ่อแม่ (Parent Time) เป็นการสร้าง
โอกาสให้พ่อแม่เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการและการเติบโต
ของลกูๆ พ่อแม่ แต่ละครอบครวัเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เพือ่ค้นหา
วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและการพัฒนาการรู้หนังสือ
ของลูก

โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัย (Health & 
Safety) ศนูย์การเรียนรู้ตลอดชวีติจัดโปรแกรมด้านสขุภาพและ
ความปลอดภัย 

โปรแกรมวุฒิบัตร (Certificates Program) ศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตยังจัดหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตร เช่น 
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 150-170 ชั่วโมง เช่นการ
ถ่ายภาพ  หรือ 140-150 ชั่วโมง เช่น การออกแบบเว็บโซค์ 
(web design) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนค�่า (Night High 
School) เพือ่ให้ผูท้ีเ่รยีนไม่จบมาเรยีนและประเมนิผล เพือ่เป็น
หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตร
เหล่านี้ เปิดสอน ปีละ 4 ครั้ง

สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธกิารยโุรป (The European Commission) 
ได้เหน็ชอบกบับนัทึกว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Memoran-
dum on Lifelong Learning) ในการประชุมที่กรุงลิสบอน 
เมื่อปี 2000 ซึ่งยืนยันว่า ยุโรปก�าลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่แห่ง
ความรู้ (new era of knowledge) และจะเผชิญผลกระทบ
จากความรู้ทีจ่ะบงัเกดิต่อชวีติในด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ และ 
สังคม คณะ กรรมาธิการยุโรปสรุปความเห็นว่า การเรียนรู้
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ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society and 
Economy) การเริ่มและการสร้างความรู้ เป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการพฒันาประชาสงัคม (Civil Society) การบูรณาการสงัคม 
และการมงีานท�า คณะกรรมาธกิารเหน็ว่า การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
จะมีผลกระทบต่อการสร้างสังคมที่อ�านวยโอกาสให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกันตลอดชีวิต การปรับปรุงวิธีการ
ศึกษาซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
ตลอดชีวติ การยกระดบัคณุวฒุใินทกุสาขาให้สงูขึน้ การจดัให้มี
การศกึษา และการฝึกอบรมระดบัสงูท่ีมคีณุภาพ และตอบสนอง
อุปสงค์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการส่งเสรมิให้ประชาชนมบีทบาท
ที่แข็งขันในด้านสาธารณะ โดยเฉพาะในกิจกรรมทางการเมือง
และสังคม (European Commission, 1996) กฎหมายและ

นโยบายของประชาคมยโุรป (European Community) มีผลต่อ
พลเมอืงของประชาคมยุโรปในด้านสถานภาพ การงาน การศกึษา 
มาตรา 48 แห่งสัญญาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Community) ให้เสรีภาพแก่บุคคลที่จะได้รับการ
ศึกษาตลอดชีวิตในยุโรป พลเมืองของสมาชิกประเทศหนึ่งอาจ
ไปตัง้ถิน่ฐานพ�านกั และท�างานในประเทศอืน่ๆ ในประชาคมได้ 
มาตรา 57 ของสัญญาเดียวกันไห้อ�านาจแก่ประชาคมที่จะออก
แนวปฏิบัติให้มีการรับรองวุฒิบัตรซึ่งกันและกันในประชาคม  
มาตรา 118 ประชาคมอาจส่งเสริมสมาชิกประเทศในด้านการ
ฝึกอาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง ในทางปฏิบัติ ประชาคมได้มี
โครงการร่วมกัน เช่น การด�าเนินการวิทยาลัย European 
College ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม และมหาวิทยาลัย
ฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี เพื่อให้นักศึกษาในประชาคม
เข้าศึกษาได้ เป็นต้น

สหพันธรัฐเยอรมนี แนวคิดศูนย์การศึกษาประชาชน 
(Volkschochschule) หรือ ศูนย์การเรียนชุมชนของเยอรมัน 
เริม่ เม่ือปี ค.ศ. 1902  แต่ก่อตัง้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (1927) 
และด�าเนนิการต่ออกีครัง้หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยในช่วงปี 
1970   ได้ยอมรับการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ศกึษา  ซึง่กฎหมายการศกึษาผูใ้หญ่ ระบใุห้เทศบาลเมอืงด�าเนนิ
การจัด และรัฐต้องให้เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกกฎระเบียบพิเศษเกี่ยวกับการ
อาชีวศึกษา การฝึกทักษะอาชีพแก่คนว่างงานและกลุ่มเป้า
หมายพิเศษ แม้ในปัจจุบันนโยบายสหภาพยุโรป (EU Policy) 

ได้ก�าหนดนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชวีติไว้ในยทุธศาสตร์ลสิบอน 

(Lisbon Strategy) ปัจจุบนัศูนย์การศึกษาประชาชนจดักิจกรรม
การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 31.9 ด้านภาษาศาสตร์
ร้อยละ 28.6 ด้านวัฒนธรรมร้อยละ 15 ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 11.5  ด้านการฝึกทกัษะอาชพีร้อยละ 11  และด้านการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานร้อยละ 2 ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับกิจกรรมด้านอื่นๆ แม้สหพันธรัฐเยอรมันจะเป็นประเทศที่
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังต้องจัดการส่งเสริมการรู้
หนงัสือ เนือ่งจากมผู้ีอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาท�ามาหากิน
ในสหพันธรัฐเยอรมันจ�านวนมาก และพบว่ามีกรรมกรจ�านวน
มากที่ไม่กล้าบอกว่าตนอ่านหนังสือไม่ออก จึงมีการรณรงค์ให้

กรรมกรเหล่านีม้าเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เมือ่กรรมกรเหล่านี้
อ่านออกเขยีนได้ กจ็ะมชีวีติความเป็นอยูด่ขีึน้ การด�าเนนิงานของ
ศนูย์เหล่านี ้ต้องอาศยับคุลลากรระดบัต่างๆ อาท ิระดบัผูอ้�านวย
การ จ�านวน 955 คน ระดับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ 3,704 คน 
ครผููส้อน 3,380 คน และผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 191,462 คน นอกจาก

16 วารสาร กศน.



จัดกิจกรรมที่กล่าวมา ยังจัดประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท�าต�ารา เอกสารค�าสอนต่างๆ เพื่อเผยแพร่อีกด้วย (Uwe 
Gartenschlaeger,  อ้างใน ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, 2553)

สหราชอาณาจักรอังกฤษ (Great Britain) เป็นประเทศ
หนึ่งที่มีแผนการสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ ตัง้แต่ครัง้นายโทนี ่แบลร์ เป็นหวัหน้าพรรคฝ่ายค้าน และ
นายเดวดิ บลงัเคตต์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาของพรรคแรงงาน 
ซึง่ต่อมาได้เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารและการจ้าง
งาน ได้แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาแห่งชาตว่ิาด้วยการศกึษา
ต่อเนือ่งและการเรยีนรูต้ลอดชวีติขึน้ เมือ่ เดอืนมถินุายน 2540  
คณะกรรมการได้จัดท�าข้อเสนอแนะ เรียกชื่อว่า “Learning 
for the Twenty-First Century” เสนอแนะให้พัฒนา
วฒันธรรมแห่งการเรยีนรูข้องประชาชนทัว่ประเทศ และประกาศ
โครงการหลัก 4 โครงการที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ คือ โครงการ
ข้อตกลงใหม่  โครงการมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม โครงการ
เปิดบญัชกีารเรียนรูส่้วนบคุคล และโครงการจดัสร้างเครอืข่าย
การเรียนรู้แห่งชาติ นอกจากนั้นได้เสนอยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 10 ประการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต    

(1) การวางกรอบงานในเชิงยุทธศาสตร์      
(2) การปฏิวัติเจตคติ 
(3) การขยายขอบเขตการเข้ามามีส่วนร่วมและผล

สัมฤทธิ์ให้กว้างไกล  
(4) ความส�าคัญของบ้าน ชุมชน และสถานประกอบการ  
(5) การปรับระบบ ระเบียบให้เรียบง่ายและการ

บูรณาการ
(6) การประสานแผน หุน้ส่วน และความร่วมแรงร่วมใจ
(7) การเข้าถงึสารสนเทศ ค�าปรกึษา และการแนะแนว
(8) ความถูกต้องของข้อมูล เป้าหมาย และมาตรฐาน
(9) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารและการ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
(10) การจัดสรรเงินทุนกับการใช้จ่าย
ส�าหรับยุทธศาสตร์ได้มีการเสนอรายงานทบทวน

สภาวการณ์ของการศึกษาต่อเนื่องและการอุดมศึกษาของ
เฮเลนา เคนเนดี้ และรายงานคุณวุฒิในการเรียนรู้และการ

อุดมศึกษาของเซอร์รอน เดียริงก์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้น�า
ด�าเนนิการทีเ่วส์ คอืระบบการสะสมหน่วยกติส�าหรบัการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่เรียกว่า CREDIS นอกจากนี้ยังพัฒนาหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านคุณวุฒิและหลักสูตร เป็นผู้น�าการพัฒนาระบบ
การรบัรองวิทยฐานะของหน่วยการเรยีนรู ้หรอืทีเ่รยีกว่า ระเบียน
การเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของเซอร์นิโคลัส กูดิสัน และ
รายงานข้างต้น โดยเรียกว่า “แฟ้มความก้าวหน้า วิธีนี้ช่วยให้
ผู้เรียนรู้ว่าตนเป็นเจ้าของ และผู้จัดการเส้นทางการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซ่ึงจะกระตุ้นให้เข้ามาดูแล ติดตาม ตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของตนเองไปจนตลอดชีวิต (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 1-19)

นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้น�านวัตกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตใหม่มาใช้ เช่นน�าแนวคิดระบบบัญชีการเรียนรู้ส่วน
บคุคล (Individual Learning Accounts) มาใช้ในรฐัองิค์แลนด์ 
(England) เมื่อฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2000 โดยใช้เงินทุน 150 
ล้านปอนด์จากสภาฝึกอบรมและรัฐวิสาหกิจ (Training and 
Enterprise Councils (TECs) ซึ่งเคยให้เงินอุดหนุนแก่บุคคล 

25 ปอนด์ เป็น 150 ปอนด์ ส�าหรับบุคคลอายุ 19 ปี ขึ้นไป
เพื่อให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเลือกเรียน วางแผน จัดการ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน 
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เป็นการส่งเสรมิให้นายจ้าง สถานประกอบการ บรษิทัหนัมา 
บรจิาคเงนิทนุเพือ่พฒันาบคุลากรมากขึน้ ซึง่สนบัสนนุให้บคุคล
หันมาลงทะเบียนมาเข้าโครงการ โดยมีส่วนลดการลงทุนใน
การเรียนรู้ของบุคลากร เป็นแรงจูงใจให้คนมาเรียนมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหนุ่มสาว อายุ 21-30 ปี มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น (Department of 
Education and Skills, 2002) 

บทวิเคราะห์
ในยคุของโลกาภวิฒัน์ทีร่ะบบเศรษฐกจิและระบบข่าวสาร

ข้อมูลไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดการด�ารงชีวิต
ของมนษุย์ ท�าให้มกีารแข่งขนัในตลาดแรงงานสงู แต่ละประเทศ 
จึงมุ่งเน้นนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ยกระดับความรู้ ทักษะอาชีพของประชาชนให้มีศักยภาพท่ี
จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความเจริญก้าวหน้า
ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงันัน้ ประเทศต่างๆ จงึจ�าเป็น
ต้องปฏิรูปการศึกษา มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ของประเทศตน เพื่อ
ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ โดยเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นปัจจัยส�าคัญของ
กระบวนการผลิต ซึ่ง โครงสร้าง บทบาท รูปแบบกิจกรรมการ
ศึกษาตลอดชีวิต/การเรียนรู ้ตอลอดชีวิต และการก�าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการออกกฎหมาย จะมีลักษณะ ดังนี้

โครงสร้างและบทบาท จดัโครงสร้างองค์กรการบรหิาร
การเรียนรูต้ลอดชวีติทกุระดบั ตัง้แต่ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และ
ท้องถิน่ ในรปูของคณะกรรมการ โดยร่วมมอืกบักระทรวงต่างๆ 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้ความส�าคญักบัหน่วยงานและส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาทักษะสมรรถนะของฝีมือแรงงาน เพ่ือให้
ประชาชนวยัแรงงานให้มศีกัยภาพ สามารถแข่งขันในเวทโีลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนกลางเน้นการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
ก�าหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต วิธีการวัดผลประเมินผล และการท�าวิจัยเพื่อแสวงหา
นวตักรรมใหม่ๆ ทางการศกึษา/การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ตลอดจน
การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงานของหน่วยงานการ

ศึกษาตลอดชีวิตในระดับท้องถิ่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ด�าเนินงานในรูปของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือสถาน
ศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีบทบาทส�าคัญในการจัด
กิจกรรมการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของประชาชน โดยประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานเครอืข่าย 
และชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบกิจกรรม หน่วยงานการ
ศึกษาตลอดชีวิตจะด�าเนินกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายมากขึ้น ตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เสริมความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระบบโรงเรียน ผู้ที่จบการศึกษาในสถานศึกษามา
เข้าโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง แม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือ หรือ
การศกึษาภาคบงัคบั เยาวชน และผูใ้หญ่ในวยัแรงงาน ตลอดจน
ผูส้งูอาย ุฉะนัน้ การบริการการศึกษาตลอดชวีติแก่กลุม่เป้าหมาย
หลากหลาย รปูแบบกจิกรรมจงึสนองความต้องการของกลุม่
หมายประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมประเภทต่างๆ 
เช่นอาชีพใหม่ๆ อาชีพเสริม ความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะชีวิต สุขภาพอนามัยทางร่างกายและทางจิต 
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในปัจจุบัน
และอนาคต 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการออกกฎหมาย
จากการน�าเสนอตัวอย่างการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศต่างๆ ข้างต้น จะพบว่า
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้ส�าเร็จ คือ การมี 
นโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และพระราชบญัญตั ิซึง่จะท�าให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถด�าเนนิงานได้คล่องตวั แม้บางประเทศ
ไม่มีกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต แต่มีการออกกฎหมายอื่นๆ 
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ การออกกฎหมายกเ็พ่ือส่งเสรมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สามารถสนองความต้องการการเรียนรู้
ของประชาชนนั่นเอง

บทสรุป
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความส�าคัญการ

จดัการศกึษา/การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ออกกฎหมาย และพระราช
บัญญัติที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การศึกษา
ตลอดชีวิต ตลอดจนการก�าหนดบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ โดยการด�าเนินการวิจัย
เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้ถกูต้อง เช่น การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพือ่การ
เข้าถงึแหล่งบรกิารการเรยีนรูต้ลอดชวีติได้ง่ายขึน้ การน�าระบบ
บัญชีการเรียนรู้ส่วนบุคคลมาใช้ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม

18 วารสาร กศน.



ทางการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาส เป็นต้น ดงันัน้ บทบาทการจดัการ
ศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จะมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนกลางจะเน้นการก�าหนด
นโยบายด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตจะมีลักษณะของการ 
บูรณาการมากขึ้น ท�าหน้าที่ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการท�าวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสม ส�าหรับหน่วยงานส่วน
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจะเป็นผู ้ด�าเนินการตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
และชุมชน ระดมสรรพก�าลังในท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มที่
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การยกระดับการศกึษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดอืนอยา่งมีคุณภาพ
(การประเมินสมรรถภาพระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน)

          ประเสริฐ บุญเรือง

          เลขาธิการ กศน.

สภาพปัญหา
ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรของประเทศท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษา เพราะเหตผุลหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสขุภาพ 
เศรษฐกิจ สงัคม และความไม่พร้อมของครอบครวั ท�าให้ประชากร 
อายุตั้งแต่ 13 – 80 ปี ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ เป็นจ�านวนถึง 
ร้อยละ 35 ของจ�านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาเหล่าน้ีเป็นประชาชนวัยแรงงานที่ด้อย
ทักษะ เป็นเยาวชนของชาติและประชาชนที่ออกจากโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษาปีที ่4–6 และมธัยมศกึษาปีที ่3 ท�าให้มผีล 
กระทบต่อคุณภาพการท�างาน ผูข้าดโอกาสในการศกึษาเหล่านี้
ไปท�างานเลีย้งชพีอยูใ่นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสาขา
บรกิารได้มกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และจากการท�างานจรงิ 
Learning by working (LBW) ซึ่งได้ทั้งความรู้และผลผลิต
ทางเศรษฐกิจต่อสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ใช้ชีวิตในการท�างาน
เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ใช้วิชาชีพให้เป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในฐานะผู้ใช้แรงงาน ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ แต่ขาด
ความรู้พื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประชากร
เหล่านี ้จึงต้องได้รบัการประกนัโอกาสทางการศกึษา ด้วยความ
เป็นธรรม (เอกสารอัดส�าเนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.สุชาติ ธาดาธ�ารงเวช)

กรอบความคิด
ปัจจุบันอัตราการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งด ้าน

เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการด�ารงชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่า
อัตราของการเรียนรู ้ ทุกประเทศต้องการแรงงานฝีมือที่มี
ทักษะและพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในยุคของการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานอาเซียนและตลาดโลก ส�านักงาน กศน. จึงต้อง
เร่งกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ Human capital ตามตัว
แบบ KSM model เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความสามารถเชิง
นวัตกรรม (Pro-active innovation)โดยมีเป้าหมาย เพิ่มความ
รูสู้ม่วลชน (Education for Mass) เปิดโอกาสให้น�าผลงานจาก
การท�างานมาเทยีบโอน และศกึษาเพิม่เตมิตามระบบให้ได้ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใน 8 เดือน ตามระบบทดสอบที่ ICBL 
(The innovation of competency building by “Learning 
process” (ICBL) ก�าหนด ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการเรียน
รู้เพื่อสร้างสมรรถภาพความสามารถของผู้ขาดโอกาสทางการ
ศึกษา อันเป็นนโยบายตามข้อเสนอของรัฐบาล โดย ฯพณฯ 
ศ.ดร.สชุาต ิธาดาธ�ารงเวช รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

โดยใช้ยุทธศาสตร์ดังตัวแบบ KSM Model 

KSM Model 

K = ความรู ้(Knowledge) ความสามารถ Competency 

S = เป็นผูท้ีม่คีวามช�านาญ มปีระสบการณ์ เมือ่มคีวาม

รูก้ส็ามารถถ่ายทอดได้ มีความช�านาญกส็ามารถปฏิบัตงิานนัน้ๆ

ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส�าเร็จสูงสุด คือ Skilling 

M = การบริหารจัดการที่ดี คือ มีความรอบรู้อย่างเป็น 

กระบวนการ รูจ้กับรหิารตน บรหิารคน บรหิารเวลา และบริหาร

ความรู้ ที่จะน�าไปใช้เพื่อพัฒนาตนและสังคมอยู่ตลอดเวลา

สร้างความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ

อยู่ในโลกได้อย่างเป็นสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตให้มีประสบการณ์จากการท�างาน เกิดความเช่ียวชาญ 

ความช�านาญ สามารถน�าไปปรบัใช้กบัตนเองและสงัคมได้อย่าง

สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับการเตรียมประชาชนในระดับ

ผูใ้ช้แรงงาน ในชมุชนเมอืงและชนบท เข้าเป็นสมาชกิประชาคม

อาเซียน AEC และตลาดแรงงานอาเซียน ASEAN Market”

20 วารสาร กศน.



วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การท�างาน แบบ

บูรณาการและเชื่อมโยง

 2.  เพื่อให ้ประชาชนในเขตชุมชน และโรงงาน

อตุสาหกรรมเป็นหุน้ส่วน การยกระดบัการศกึษาของประชากร

ส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือ

ให้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลวัยแรงงานสู่

ตลาดแรงงานอาเซียน

4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อเชิงพหุ

5. เพื่อเป็นการสร้างตัวแบบการศึกษาเทียบโอน

วิทยฐานะโดยไม่ก�าหนดพื้นฐานตามการศึกษาในระบบ 

Functional Education เน้นความรู้ความช�านาญการท�างาน 

Knowledge and Experience by Learning and working.

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษาดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่เป็นผู้ปกครอง มีบุตร มีอาชีพการงานที่

ชัดเจนเป็นหลักแหล่ง 

 2. บุคคล ประชาชนทั่วไป ที่จบการศึกษา ระดับ 

ประถม, ม.ต้น, ม.4, ม.5 ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน และ

เป็นอาชพีทีม่ทีกัษะและความช�านาญในการประกอบอาชพีนัน้ๆ 

เช่น ท�าฟาร์ม หรือท�างานในโรงงาน หรือท�าอาชีพเกี่ยวกับการ

ท�าอาหาร มร้ีานอาหารเป็นของตนเอง สามารถประกอบกจิการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พระภกิษ ุทีส่อบผ่านนกัธรรมตรี ด�ารงต�าแหน่ง เจ้า

อาวาส รองเจ้าอาวาส หรอืบคุคลทีม่คีวามรูใ้นระดบั ป.6 ทีอ่่าน

ออกเขียนได้ มีผลงานปรากฏเด่นชัด

ระดับการศึกษา

 เป็นการเทียบความรู้ โดยการประเมินสมรรถภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

วุฒิการศึกษา

 ได้รับวฒุกิารศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย มศีกัดิ์

และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 

3. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

กรณเีป็นพระภกิษ ุสามเณร ต้องได้รบัวฒิุทางธรรมในระดบันกัธรรม

ตรีด้วย

4. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ

ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

5. ประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักแหล่ง สามารถเล้ียง

ชีพได้ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร อิหม่าม ครูสอนศาสนาและผู้น�า

ทางศาสนา

 

สถานที่สมัคร

ในระยะแรก ส�านักงาน กศน.จังหวัด รับลงทะเบียน

ผู้สนใจ 
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มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการประเมินสมรรถภาพการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานด้านความดี
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและ

การเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

มาตรฐานด้านความสุข
2.  มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั การบรหิารจดัการชมุชน/

องค์กรและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาหาร

ตามหลักโภชนาการ

4. ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถนอมอาหารเพ่ือ

ครอบครัวและชุมชน

มาตรฐานด้านความเก่ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานการใช้โปรแกรม

และดูแลบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

6. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและการบริหารจัดการใน

อาชีพ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การตลาดและ

การบริโภคน�าไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจ SME

ด้านคณิตศาสตร์

7. ความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานการคิดค�านวณ

ทางคณิตศาสตร์

8. บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ�าวัน

และการประกอบอาชีพ

ด้านสังคมชุมชน

9. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน/องค์กรให้มี

ความเข้มแข็ง

10.ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิจัยชุมชน

11.ความรู้ ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน/ประชาคม

โลก

ด้านการสื่อสาร

12.การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

13.การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีนเพ่ือเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน

14.ภาษาไทยส่ือสารในชีวิตประจ�าวันและในการประกอบ

อาชีพ

ด้านการโภชนาการ

15.มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

เพิ่มมูลค่าอาหารของครอบครัวและชุมชน

16.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงและความ

ปลอดภัยทางอาหาร

22 วารสาร กศน.



สมัคร
• ช�าระค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

• ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน

• แนะน�าการเตรียมตัวประเมิน

• การน�าเสนอผลงาน

พบครูที่ปรึกษา

ผ่าน ผ่านครบ 9 รายวิชา จบการศึกษา ม.6

• หลักฐานแสดงผลการประเมิน

• ประกาศนียบัตร

ไม่ผ่าน

• สื่อหลัก เอกสารการเรียน 9 รายวิชา 

• สื่อเสริมสื่บุคคล สื่อโสตฯ

ปฐมนิเทศ

พบครู

ที่ปรึกษา

ประเมิน

สมรรถภาพ

วางแผนเรยีนรู้

• เรยีนรูจ้ากสือ่ 

• พฒันาผลงาน

ขั้นตอนการประเมินสมรรถภาพ

วิธีการประเมินสมรรถภาพ

1. ประเมินผลเป็นรายวิชา แบ่งออกเป็น 2 ภาค   

1.1 ภาคทฤษฎี  ร้อยละ70 ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้

1.2 ภาคประสบการณ์ ร้อยละ 30  ประเมนิด้วยการปฏบิตัิ

จริง และหรือ สัมภาษณ์ และหรือ ชิ้นงาน และหรือ แฟ้ม

ประมวลประสบการณ์

 ยกเว้น รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน

 และภาษาไทย ประเมินเฉพาะภาคทฤษฎี 

2. เกณฑ์การผ่านการประเมนิแต่ละรายวชิา ต้องได้คะแนนภาค

ทฤษฏ ีและภาคประสบการณ์รวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

3. ไม่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน

4. ผลการประเมินที่ผ่านแล้วไม่สามารถน�าไปเทียบโอนได้

ประเมิน 9 รายวิชา

Module 1 เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความส�าเร็จ

1. การใช้คอมพิวเตอร์ 

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน

3. การผลิต การตลาด การบริโภค น�าไปสู่ชุมชน SME

Module 2 พัฒนาองค์กร-ชุมชนเข้มแข็ง

4. ระบอบประชาธิปไตย

5. การบริหารจัดการชุมชน   

Module 3 การสื่อสาร 

6. การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน

7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Module 4 ทั่วไปและวิจัยชุมชน

8. การวิจัยชุมชน 

9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน
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ศูนย ์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศกึษารงัสติกับการศกึษาตลอดชวีติ
          มนทา เกรียงทวีทรัพย์*

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการติดต่อส่ือสารอย่างไร้

พรมแดน เป็นผลให้ประเทศจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยการพัฒนาคน ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพสามารถใช้

ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และในปัจจุบันที่ประเทศจะต้องก้าว

สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ยิ่งจ�าเป็นที่ประชาชนจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อ

ให้ได้รบัข้อมลูข่าวสารและมอีงค์ความรูอ้ย่างต่อเน่ือง มคีวามทนัสมยั และรูจ้กัทีจ่ะคดิ

พิจารณา วิเคราะห์ถึงองค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นๆ อย่างมีเหตุผล  และ

เครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพของมนษุย์กค็อื “การศกึษา” รฐัให้ความส�าคญั

กับการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามแนวทาง

การปฏริปูการศกึษา โดยเน้นการจดัการศกึษาตลอดชวีติ และพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 4) ได้ให้ความหมาย การศึกษาตลอดชีวิตว่า เป็นการ

ศึกษาท่ีเกิดจาการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย เพือ่ให้สามารถพฒันาคณุภาพชวีติได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 4) โดยมีแนวคิดหลักของ

การศกึษาตลอดชวีติเป็นการจดัการศกึษาให้กบัทกุคน ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีน จากเดก็ถงึวยัชรา โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาทรพัยากร

มนุษย์ในช่วงต่างๆ ของชีวิตทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้

มนษุย์ทกุคนต้องเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ เพือ่ปรบัตนเองให้ก้าวทนัยคุกบักระแส โลกาภวิตัน์ ซึง่เป็นแนวโน้มการพฒันาในโลกปัจจบุนั และ

ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน เปิดโอกาสให้คนไทยได้รบั

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษาที่ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ�านวน

ท้ังสิ้น 16 แห่ง โดยเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) หรือที่เรา

รูจ้กัในชือ่ของ ท้องฟ้าจ�าลองกรงุเทพ และเพิม่ขึน้ในปี 2538 ตามมตคิณะรฐัมนตรี

ให้กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและ

เครือข่าย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2537 เพื่อร่วมฉลองสิริราชสมบัติใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 50 ปี และกระทรวงศึกษาธิการได้ด�าเนินการ

จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกภูมิภาค 

บทบาทหน้าที่ส�าคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็คือการจัดและบริการการเรียนรู้ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการมีระบบคิดเชิงสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของการมี

* มนทา เกรียงทวีทรัพย์  ครูช�านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

24 วารสาร กศน.



จิตวิทยาศาสตร์ ดังค�าขวัญที่ว่า “สร้าง

ระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” โดย

มีรูปแบบการให้บริการการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายเพื่อสนองความต้องการและ

ความพร้อมในการเข้าเรียนรู ้ของกลุ ่ม

เป้าหมาย ทั้งการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 

กจิกรรมการศกึษา ค่ายวทิยาศาสตร์และ

การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน และกจิกรรม

อ่ืนๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บับรกิารตัง้แต่เดก็

เล็กจนถึงผู้ใหญ่ 

การจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม

ระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ของศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ซึ่งเป็น

หนึ่งในหลายๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีรูปแบบ

ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมการ

เรยีนรูใ้นห้องเรยีนตามหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู ้เรียนมีแหล่งเรียนรู ้

ส�าหรับการเรียนรู ้การปฏิบัติการทาง

วทิยาศาสตร์ การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 

ได้รู้จักอุปกรณ์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติ

การ และเสรมิเน้ือสาระตามหลกัสตูร เช่น 

เนื้อหาเก่ียวกับดาราศาสตร์อวกาศ ส่อง

กล้องมองโลกจิว๋ ซึง่เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบั

การใช้กล้องจลุทรรศน์เพือ่ศกึษาส่ิงมชีีวติ

ขนาดเลก็ นกับนิน้อยเหริเวหา เป็นการเรยีน

รูก้บัสภาพอากาศ อุตนุยิมวทิยา ลกัษณะ

ของเมฆต่างๆ

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

วทิยาศาสตร์ ได้แก่ ในมมุนกัวทิยาศาสตร์

น้อย เน้นกลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

มุ ่งให้กลุ ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีมีเจตคติท่ีดี

ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีความ

รู้สึกดีๆ ต่อวิทยาศาสตร์ และมุ่งส่งเสริม

การปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีทักษะการสังเกต 

เช่นกิจกรรมทดสอบสีจากพืชผักสีม่วง 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะ

การสังเกต ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญอันดับแรก

ของทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม

ภาคฤดูร้อน ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนได้

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิด

ความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีความ

สนุกสนาน รักที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย

การให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ

จริง ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และที่

ส�าคัญส่งเสริมให้เกิดจินตนาการในการ

สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ โดยมีวิทยากรคอย

ให้ค�าแนะน�า เช่น กิจกรรม Science 

Game จรวดขวดน�้า นักล่องเรือน้อย นัก

โภชนาการน้อย เป็นต้น

การจดักิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 

มุง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู ้ต่างๆ เช่น กิจกรรมรถไฟเหาะ 

หรือ Roller Coaster กิจกรรมแคปซูล

ไข่ ซึ่งเป็นการเรียนรู ้เกี่ยวกับแรงและ

การเคลื่อนที่ การฝึกทักษะการทดลอง 

การสร้างสรรค์จินตนาการในการคิดค้น

ประดิษฐ์รางรถไฟท่ีมีความสมดุลและ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝกึทักษะ

การท�างานเป็นกลุม่ การอยูร่่วมกนัในสงัคม

ได้อย่างมีความสุข 

การเรยีนรูผ่้านนิทรรศการ เป็นอกี

หนึ่งรูปแบบที่ส�าคัญที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษารังสิตให้บริการการเรียนรู ้

ตามอัธยาศัยแก่ประชาชนที่สนใจเข้า

ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีจ�านวน 

15 นิทรรศการมี เนื้อหาครอบคลุม

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจ�าลอง 

เผยแพร่ความรู้ดาราศาสตร์ผ่านการจัด

แสดงในห้องฉายดาวโดยอาศัยเครื่อง

ฉายดาวและอุปกรณ์ประกอบการแสดง

ทางท้องฟ้า ให้ความรู้คู่ความบันเทิงจาก

การฟังการบรรยายดาวของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ใน

ระบบ 360 องศา  

การจัดกิจกรรมอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
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ศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยด�าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในการ

จัดอบรม เช่น สสวท. อพวช. เพื่อให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับ

การอบรมสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์

ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาท่ีรับผิดชอบได้

อย่างมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น การอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาสื่อ

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ การอบรม

ผลิตสื่อการสอนด้านชีววิทยา เป็นต้น 

การจดักิจกรรมอบรมวทิยาศาสตร์

ชมุชน เน้นกลุม่เป้าหมายประชาชนทัว่ไป 

ที่สนใจในการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์เพื่อ

การน�าไปประกอบอาชพี ทัง้การจดัอบรม

ภายในศูนย์และการเคลื่อนท่ีไปยังชุมชน

ต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น 

การจัดอบรมการปลูกพืชไร้ดิน และเรื่อง

การผลติผลติภณัฑ์จากสมนุไพรไทย สปา 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น ซึ่งผู้

เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าไปใช้ในการ

พัฒนาอาชีพ หรือการน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้ 

และการจัดกิจกรรมร ่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ในลกัษณะอืน่ๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์กับศิลปะ โดยจัดประกวด

ภาพวาดทีส่่งเสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

ร่วมกับมูลนิธิ เอ็มโอเอ ไทย เป็นการ

ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง

สร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านศลิปะ  โดย

ด�าเนนิการจนถงึปัจจุบนัปี 2555 นบัเป็น

ปีที่ 7 แล้ว 

นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

ยังมีมุมเล็กๆ ส�าหรับผู ้ที่ เหนื่อยหรือ

เมื่อยล้าจากการเดินชมนิทรรศการนั่ง

พักผ่อนและได้ศึกษาหาความรู้ไปพร้อม

กัน โดยจัดมุมพักส�าหรับอ่านหนังสือ ทั้ง

สารคดี หนังสือพิมพ์ และหนังสือความรู้

วิทยาศาสตร์ พร้อมกับมีวีดิทัศน์ความรู้

วิทยาศาสตร์ให้ชมด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ 

(Super Classroom) ที่ใครๆ สามารถ

เข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามสภาพ

ความพร้อมของตนเอง พร้อมเมือ่ใด หรอื

ต้องการในเร่ืองใดก็สามารถเข้ามาเรียนรู้

ได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรม

ส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ศึกษารังสิตในการส่งเสริมการจัดการ

ศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนคนไทย

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการ

เพิม่ศกัยภาพของประชาชนให้ก้าวทันการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมได้อย่างมีความสุข 

และเป็นอีกภารกิจของส�านักงาน กศน. 

ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส

ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

26 วารสาร กศน.



การจัดการศึกษา
เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง :
เกษตรธรรมชาติ ในศนูยฝ์ กึและพฒันาอาชพีราษฎรไทย
บรเิวณชายแดน
     

          สุดใจ บุตรอากาศ* 

ในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งการยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนแล้ว 

ส�านักงาน กศน. ยังมีหน่วยงานและสถานศึกษา ที่มีภารกิจทีส่นองต่อสภาพ ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งกลุ่มเป้าหมาย

ที่อาศัยอยู่บนเกาะในแถบทะเลอันดามัน ท่ีเรียกว่า “ชาวเล” การศึกษาส�าหรับชาวไทยภูเขา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ

ชายแดน ทั้งชายแดนไทย-กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และพม่า  

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  ภารกิจที่ส�าคัญ คือ จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้

ประชาชนบรเิวณชายแดน ตามความต้องการของประชาชนอย่างมคีณุภาพ โดยเน้นการท�าเกษตรธรรมชาติ จัดศนูย์สาธติ ทดลอง 

ด้านอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ชุมชน ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ

ท�าเกษตรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการให้บริการ ในการจัดการศึกษาด้านอาชีพและการศึกษา

ตลอดชวีติให้กบัประชาชนในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดน มจี�านวน ๙ แห่ง คอื ศนูย์ฝึกและพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมวดัญาณสงัวราราม 

วรมหาวหิาร อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ศฝก.) ศนูย์ฝึกวชิาชพีจงัหวดักาญจนบรุ ี“สามสงฆ์ทรงคณุ”  ศนูย์ฝึกและพฒันาอาชีพ

ราษฎรไทยบรเิวณชายแดนจงัหวดัชมุพร ปัตตาน ีเชยีงราย มกุดาหาร สระแก้ว สุรินทร์ และอตุรดติถ์ จากพระราชด�าร ิ“ปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ประชาชนมีความเป็นที่อยู่ที่ดี มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่

สมดุลทั้งกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์ฝึกฯ ทั้ง ๙ แห่ง สามารถด�าเนินการจนเป็นที่ยอมรับของ MOA International ซึ่ง

ได้มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานของบคุลากรทีผ่่านการอบรมจากประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย โดยส�านักงาน กศน. ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้าน

เกษตรธรรมชาติกับ MOA International และมูลนิธิ MOA ประเทศไทย เป็นเวลา ๓ ปี คือ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ผ่านการ

พัฒนาได้น�าความรู้ไปเผยแพร่ รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ในการด�าเนินงานระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีคณะนิเทศติดตามผลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก MOA 

International ได้ให้ข้อคิดทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงการ

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพของโลก ทั้งด้านกายภาพและภูมิอากาศ การพัฒนาความรู้

* สุดใจ  บุตรอากาศ  ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน.
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ใหม่ จึงมีความจ�าเป็น ซึ่งทั้ง MOA International และ ศฝช. 

ประเทศไทยเองต้องวจิยัศกึษาทดลองอย่างต่อเนือ่ง จากการ

ประชุมสรุปผลการนิเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ  

ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพวัดญาณฯ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. ศนูย์ฝึกฯ ทัง้ ๙ แห่ง สามารถน�าความรูจ้ากการฝึก

อบรมของ MOA International ไปใช้อย่างได้ผล มีบางส่วนที่

ยังขาดการประยกุต์องค์ความรูใ้ห้เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่ 

๒. มกีารขบัเคลือ่นการเผยแพร่แนวคดิเกษตรธรรมชาติ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชด�าริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้ประชาชนมีความ

เป็นที่อยู่ที่ดี มีอาชีพ สุขภาพกายและจิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่สมดุล

ทั้งกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญจาก 

MOA International ได้ให้ข้อคิดทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึง

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพของโลก ท้ังด้านกายภาพและภูมิอากาศ การพัฒนา

ความรู้ใหม่ จึงมีความจ�าเป็น ซึ่งทั้ง MOA International และ 

ศฝช. ประเทศไทยเองต้องวิจัยศึกษาทดลองอย่างต่อเนื่อง

๓. การด�าเนินงานการเผยแพร่ความรู ้ด้านเกษตร

ธรรมชาติของศูนย์ฝึกฯ ได้ผลดีเยี่ยมเป็นต้นแบบการเรียนรู้

หลายอย่างได้ โดยเฉพาะ MOA International เช่น รูปแบบ

การจัดท�าแปลงสาธิตท่ีท�าท้ังใน ศฝช. และในพื้นท่ี วิธีการ

เชื่อมโยงภารกิจการให้ความรู้ระหว่างศูนย์ฝึกกับ กศน.อ�าเภอ 

ที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกพื้นที่รับผิดชอบของ

ศนูย์ฝึกฯ การท�างานของครูอาสาสมคัรชายแดนทีเ่ป็นผูน้�าการ

เปล่ียนแปลงด้านแนวคิดเกษตรธรรมชาติ สามารถเชื่อมขยาย

องค์ความรู้สู่ประชาชนได้อย่างแนบแน่น ความหลากหลาย

ของแปลงสาธิต ที่น�าบริบทของแต่ละพื้นที่มาปรับใช้กับหลัก

การเกษตรธรรมชาติ และส�าคัญทั้งผู้บริหารและครูอาสาฯ ที่

ปฏบิตังิานในพืน้ทีม่แีนวคดิทีต่รงกนัสามารถก�าหนดทศิทางการ

ท�างานที่เป็นปรัชญา วิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนที่ส่งผลต่อการท�างาน

ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน

จากความส�าเร็จที่เกิดขึ้นที่ยังประโยชน์ต่อประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยพลังการขับเคลื่อนของศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพเกษตรวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เพราะเป็นต้นแบบแห่งการศึกษาค้นคว้า และ

พัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ และเป็นเสมือนพี่เล้ียง

ในการจัดการศกึษาด้านเกษตรธรรมชาติ ตามแนวพระราชด�าริ

มาตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดน และยังเป็นศูนย์ศึกษา เรียนรู้ของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนท่ีสนใจ ได้อย่างกว้างขวางทั้งใน

และต่างประเทศ

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่�าคญั เช่น จดัศนูย์สาธติด้านเกษตร

ธรรมชาติทั้งในบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกฯ และในพื้นที่ การจัดแปลง

สาธติร่วมกบัประชาชนในชมุชน จดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรม การจดั

กระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ปวช. เพื่อสนองตอบต่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา ความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละพืน้ที ่เพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชีวติ

ให้กับประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

28 วารสาร กศน.



พิมพา  หาญวัฒนะชัย*

อาชพีเป็นปัจจัยส�าคญั ในการท่ีจะท�าให้คนด�ารงชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสขุ

ในสังคม ประเทศไทยและสังคมไทยด�ารงอยู่ได้ก็ด้วยคุณภาพของประชากร 

เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญก้าวไกลได้ต้องอาศัยประชากรวัยแรงงานในการ

พฒันา ปัจจยัหนึง่ในการพฒันาคณุภาพของประชากรวยัแรงงาน คอื “การศกึษา” 

ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร และเป็นตัว

บ่งชี้ถึงคุณภาพประชากรของประเทศ   

การศกึษาอาชพี ในปัจจบัุนมคีวามส�าคญัมากต่อการพฒันาประชากรวยั

แรงงานของประเทศ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ไปใช้

ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือต้องการต่อยอดอาชีพเดิม  

เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความ

เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน โดยการศึกษาต้องเป็นเครื่องมือหรือเป็นพื้นฐาน

ในการเข้าสู่อาชีพหรือการพัฒนาอาชีพของประชาชน น�ามาซึ่งรายได้ และความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยส�านักงาน กศน.ได้จัดการศึกษาอาชีพในลักษณะ

ของการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมใดๆ ในโลกน้ี ก็ใช้การศึกษา

ต่อเน่ืองเป็นวธิกีารหรอืเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างเสรมิความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ 

เจตคติและความมั่นใจของบุคคลให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความ

เปลีย่นแปลง สามารถน�าความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบัไปใช้เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ  

สังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทย

จะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ในด้านการศกึษาประชาคมอาเซยีนจะเปิดเสรกีารทาง

วิชาชีพ จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์การศึกษา วิชาการ เทคนิค กันมากข้ึน 

บทบาทหนึ่งส�านักงาน กศน. จะต้องเตรียมคนโดยการพัฒนาศักยภาพทางด้าน

อาชีพ เพื่อเป็นปัจจัยป้อนต่อภาคอื่นๆ ในการเตรียมตัวเป็นประชาคมเดียวของ

อาเซียน  

ส�านักงาน กศน. ได้พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานท�า 5 กลุ่มอาชีพ 

เป็นหลักสูตรกลางให้กับสถานศึกษา กศน. ได้น�าไปใช้ ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรด้าน

เกษตรกรรม กลุ่มหลักสูตรอาชีพด้านอุตสาหกรรม กลุ่มหลักสูตรพาณิชยกรรม 

กลุม่หลกัสตูรด้านความคดิสร้างสรรค์ และกลุม่หลกัสตูรด้านอ�านวยการและอาชพี

* พิมพา หาญวัฒนะชัย  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน.

เฉพาะทาง เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้

เกี่ ยวกับเรื่ องอาชีพ ทักษะการ

ประกอบอาชพี เพือ่สร้างอาชีพ สร้าง

รายได ้  ของประชาชนให ้ยั่ งยืน 

นอกจากนั้นยังได ้จัดท�าหลักสูตร 

OTOP MINI MBA ประกอบด้วย 4 

วิชา ได้แก่ การบริหารธุรกิจสินค้า 

OTOP  ธรุกจิส่งออก การตลาดและ

ช่องทางการจ�าหน่าย ภาษาอังกฤษ

ธรุกจิ เพือ่สนบัสนนุการจดัการอาชพี

เพ่ือการมีงานท�า ท่ีมีการพัฒนา

ผลผลติ และบรกิารให้สามารถบรหิาร

จัดการเพื่อเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศ 

และต ่างประเทศ จะเห็นได ้ว ่ า 

ส�านักงาน กศน. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการเตรียมคนเข ้าสู ่ประชาคม

อาเซยีน เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 

สร้างความสมดุล ความเข็มแข็ง ลด

ความเหลื่อมล�้าทางทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน เนือ่งจากหลักสูตรทีส่ร้างขึน้

ช ่ วย เพิ่ มขี ดความสามารถของ

ประชาชนในประเทศ และมีความ

โดดเด่น คอืสร้างขึน้จากการวเิคราะห์

ศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่   

ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิ

อากาศ ศกัยภาพของภมูปิระเทศและ

ท�าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ

ด้านศลิปวฒันธรรม ประเพณแีละวิถี

ชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ และศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที ่ 

ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ว่า “รู้เขา รู้เรา 

เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก”   

ศูนย ์ฝ ึ ก . . อาชีพชุมชน
	 สร้างอาชีพ	สร้างรายได้
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ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นอีกภารกิจหนึ่งของส�านักงาน กศน. ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้มา

ด�าเนนิการศนูย์นี ้เป็นเสมอืนองค์กรชมุชนมภีารกจิในการจดัสอนอาชีพภายใต้หลกัสตูรหลกัสตูรอาชีพเพือ่การมงีานท�า 

5 กลุ่มอาชีพ และหลักสูตร OTOP MINI MBA 4 รายวิชาที่สร้างขึ้น อีกทั้งเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์

และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของผูเ้รยีน และเป็นศนูย์กลางในการประสานการจ�าหน่ายระหว่างผู้เรียนกบัผู้ซ้ือ ซ่ึงการบริหารจดัการ

ศูนย์ฝึกอาชพีชมุชน จะใช้ศกัยภาพของทกุภาคส่วนขบัเคลือ่นการด�าเนนินโยบายให้เป็นรปูธรรม ในรปูแบบของคณะกรรมการ 

จ�านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด และคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

ชุมชน ส�านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และส�านักงาน กศน สนับสนุนงบประมาณ โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ให้มั่นคง และยั่งยืน โดยอาศัยอ�านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน

องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด

1. อ�านวยการและควบคุมดูแลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�าของศูนย์

ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัด

2.  วเิคราะห์ บรูณาการ และจดัท�าแผนการจดัการศกึษาอาชพีเพือ่การมงีานท�าของ

จังหวัด

3. ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�าในจังหวัด

4. สนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาอาชีพของคณะกรรมการ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

5. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�าของจังหวัด

6. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท�างานเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ตามทีม่อบหมาย

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

มอบหมาย

8. ก�ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานท�าของจังหวัด

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

ส�านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ ผอ.ส�านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผอ.กศน.

อ�าเภอ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ.รองผอ.ส�านักงาน กศน.จังหวัด  

30 วารสาร กศน.



อ�านาจหน้าที่  

1. ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด

2. เห็นชอบแผนงานโครงการของสถานศึกษา กศน. 

และน�าเสนอคณะกรรมการจังหวัด

3. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรม

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชีพชน ส�านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. มอบหมาย

นอกจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันและยังต้องค�านึงถึงจะท�าอย่างไรให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพ การจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานท�าที่เน้นการท�างานแบบใช้

ฝีมือนอกจากจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีฝีมือ หรือมีทักษะไม่ต�่ากว่าเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับในการประกอบอาชีพ หรือความ

ก้าวหน้าในอาชีพนั้น Charles A. Prosser ได้เขียนทฤษฎีการจัดอาชีวศึกษา พื้นฐานแนวคิดของทฤษฎีเป็นส่วนส�าคัญยิ่งใน

การพฒันาการจดัการศกึษาอาชพีเพือ่การมงีานท�าให้มปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการพฒันาบคุคล

ให้มีฝีมือหรือทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพ โดยทฤษฎีได้ให้หลักในการการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�าอย่าง

มีประสิทธิภาพ    

ประสิทธภิาพของการจัดการศกึษาอาชพี ตามทฤษฎขีอง Charles A. Prosser โดยมหีลกัดังนี ้ ต้องมคีวามคล้ายคลงึ

ของสภาพแวดล้อมในการเรียนกับสภาพแวดล้อมในการท�างานจริง การฝึกอาชีพต้องเป็นในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติจริง

ทุกขั้นตอน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้น 

ประสทิธภิาพผูเ้รยีนข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของครใูนการใช้ความรู้และทกัษะด�าเนนิการในสิง่ทีต้่องการให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีน

รู้ พัฒนาคนให้ท�างานใช้ฝีมือแต่ละอาชีพที่มีคุณลักษณะหรือความสามารถที่เป็นเกณฑ์ขั้นต�่าให้เข้าสู่อาชีพหรือสามารถ

ประกอบอาชพีได้ มแีหล่งข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ส�าหรบัการฝึกอาชพีมาจากประสบการณ์ของผูช้�านาญในแต่ละอาชพี การจดัการ

ศึกษาอาชีพเป็นการบริการทางสังคมต้องสามารถตอบสนองความจ�าเป็นของบุคคลได้ทันเวลาและด้วยวิธีการสอนที่ให้ผลดี 

การบริหารจัดการการศึกษาอาชีพต้องมีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพ  

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�าของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่มุ่งหวังให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ บนแนวทาง

การด�าเนินงานแบบ “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนที่ต้อง

ท�างานด้วย “ใจ” ช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและท�าอย่างต่อเนื่องประชาชนจึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
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คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ
“นวัตกรรมสร้างสรรค์การอ่าน...คนไทยทันโลก”

              ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล*

ถงึ ณ วนันีห้ลายคนต้องยอมรบักนัแล้วว่า การอ่านเริม่

จากความต้องการของ ผูอ่้าน ก่อนเป็นอนัดบัแรก นอกเหนอืจาก

ความต้องการของพ่อแม่ ผูป้กครอง คร ูหรอืนกัวชิาการทัง้หลาย

ท่ีต้องการให้อ่านเล่มนั้นเล่มนี้ เน้นวิชาการความรู้เป็นส�าคัญ 

การรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่านโดยหาหนังสือไปให้เด็กอ่าน 

เพราะผู้ใหญ่เห็นว่าดีมีประโยชน์ แต่เด็กไม่ต้องการ เขาก็จะ

ไม่อ่าน การสร้างนิสัยรักการอ่านต้องท�าให้เด็กติดหนังสือก่อน 

ต่อไปเขาจงึตดิการอ่าน ก่อนหน้านี ้ในห้องสมดุมกีารจดับริการ

หนังสอืด ีมสีาระทางวชิาการมากมายให้เดก็และประชาชนอ่าน 

เพราะต้องการให้อ่านหนังสือดีมีสาระ แต่ปรากฎว่าหนังสือ 

นอนตายแน่นิ่งอยู่บนหิ้งบนชั้นจนฝุ่นจับก็มีหลายร้อยเล่ม

การให้เดก็เลอืกหนงัสอือ่านเองจงึเป็นแนวคดิทีด่ ีเคย

มีห้องสมุดบางแห่ง ให้ผู้รับบริการเลือกซื้อหนังสืออ่านเอง ถ้า

เล่มนั้นไม่มีในห้องสมุด แล้วน�ามาเบิกเงินจากห้องสมุด โดย

ให้เขียนชี้ชวนความน่าสนใจของหนังสือเล่มนั้นไว้ด้วย ซึ่งเป็น

ที่นิยมชมชอบมาก

จากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งก�าหนดไว้ ว่า “รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัย

รักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” 

รฐัเริม่ตระหนกัในการรณรงค์ให้เดก็ไทยได้อ่านหนงัสือ

มากขึ้น จากสถิติ ในปี 2551 คนไทยอ่านหนังสือวันละ 39 นาที 

* ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ส�านักงาน กศน.

เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเซียด้วยกัน ประเทศไทยมีการ

อ่านหนังสือน้อยมาก เป้าหมาย ในอนาคตปี 2561 คนไทย

อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนและนอกเวลาท�างาน อย่างน้อยวัน

ละ 60 นาทต่ีอวนั จากเดิม จนในปี 2555 กระทรวงศึกษาธกิาร 

มีแนวคิดการแจกคูปองเพื่อเลือกซื้อหนังสือที่ต้องการอ่าน              

โดย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ�ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้น�าแนวความคิดมาจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย 

ที่ให้โอกาสนักเรียนยากจนไปซื้อหนังสือที่ต้องการอ่านได้เอง 

ในรูปของคูปอง นอกเหนือจากหนังสือเรียนฟรี ที่กระทรวง

ศึกษาธิการได้แจกให้เด็กอยู่แล้ว

คูปอง เป็นค�านาม มาจากภาษาอังกฤษว่า coupon  

หมายถงึ บตัรหรือตัว๋ชนดิหนึง่ทีใ่ช้แลกของ ซือ้ของ จากจ�านวน

นักเรียนระดับชั้นประถมทั่วประเทศ ประมาณ 5 ล้านกว่า

คน คาดว่ามี นร.ที่ยากจน ประมาณ 2.5 ล้านคน นอกจาก

เด็กนักเรียนในระบบแล้ว ยังมีนักศึกษา กศน. ที่อยู่นอกระบบ 

ซึ่งก็น่าจะได้รับโอกาสนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลจะให้คูปอง มูลค่า

ประมาณ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน คาดว่าจะต้องใช้เงิน 

ปีละประมาณ 500 -600 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนแลกซื้อ

หนังสือที่เขาต้องการอ่าน แนวคิดนี้ผลที่ได้รับไม่เพียงแค่การ

อ่านเท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความภาคภูมิใจในความเป็น

เจ้าของหนังสือ อาจเป็นหนังสือเล่มแรกของเด็กบางคน เขาได้

เรียนรู้วิธีเก็บถนอมหนังสือ เป็นการสร้างนิสัยให้รักหนังสือตั้ง

แต่เด็กๆ ส่วนวิธีการที่เด็กจะน�าไปแลกอย่างไรนั้น ก็คงต้องมี

ข้ันตอนรายละเอยีดและจะต้องเปิดกว้างให้เด็กมโีอกาสได้เลอืก

เองจริงๆ ไม่ใช่เลือกหนังสือภายใต้ชื่อ ที่ก�าหนดให้ อีกประการ

ควรมีการแนะน�าในการเลือกหนังสือ ส�าหรับเด็กที่อยู่ห่างไกล 

ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสที่เห็น

หนงัสอืทีห่ลากหลาย อาจตดัสนิใจเลอืกหนงัสือแค่เพยีง

เห็นชื่อหนังสือเท่านั้น หนังสือบางเล่มอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก 

เช่น หนงัสอืทีล่่อแหลมเรือ่ง เพศ จะมวีธิกีารป้องกนัอย่างไร  ซึง่

32 วารสาร กศน.



ต้องฝากไว้กับผูร้บัผดิชอบปลายทาง คอื คร ูทีจ่ะช่วยแนะน�าใน

การตดัสนิใจเลอืกหนงัสอืของเดก็ คาดว่าในไม่ช้าจะมกีารก�าหนด

แนวทางและมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ดี การที่เด็กได้มีหนังสือที่ต้องการอ่านเพียง 1 

หรอื 2 เล่ม แล้วจะเกดินสิยัรกัการอ่านเป็นเพยีงการเริม่ต้นเท่านัน้ 

แต่การท่ีจะท�าให้เด็กมนีสิยัรกัการอ่าน ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้อย่างต่อเนือ่ง 

จะต้องส่งเสริมให้เด็กได้อ่านอย่างสม�่าเสมอ

ให้การอ่านมลีกัษณะเป็นธรรมชาต ิคอืการแสวงหาองค์

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ท่ีผ่านช่องทางการสื่อสารจากสายตาที่

มองหาโอกาสที่เหมาะสมในการไขว่คว้าโอกาส และเข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ทั้งหลายอย่างชาญฉลาด เลือกสรรอย่างเหมาะ หรือมี

ความสามารถน�าเอา องค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้อย่างคุ้มค่า เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั  การอ่านจงึมคีวามส�าคญั

อย่างยิง่ นอกจากจะท�าให้รูก้ว้าง รูไ้กล ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์แล้ว 

การอ่านเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างบานกว้าง เปิดหนทาง...ให้

เดินไกล และท่องโลกกว้าง

ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธ�ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้น�าแนวคิด “คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ” มาเปิด

หน้าต่างบานกว้างให้แก่เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกระบบได้

สร้างเสริม เติมโอกาส มีทางเลือกได้อย่างเสรี ตามความสนใจ 

ส่งเสรมิให้เดก็เยาวชนทีข่าดโอกาสได้มคีวามรูเ้ท่าเทยีมกัน ขณะ

เดียวกันยังเป็นการสร้างเสริมเพิ่มพลังศักยภาพให้แก่เด็กเก่ง 

เยาวชนเก่ง เป็นเด็กอัจฉริยะ พัฒนาไปสู่คนไทยคุณภาพ

แนวคิดของ ฯพณฯ รมว.ศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ  

ธาดาธ�ารงเวช มุง่ส่งเสริม สร้างสรรค์ให้การอ่าน “เป็นนวตักรรม

การเรียนรู้” ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านทั่วไทย อ่านไกลทั่วโลก 

ขบัเคลือ่นไปสูว่สิยัทศัน์ “การอ่าน 2020 คนไทย...ทนัโลก” นัน่คอื 

เด็กทัว่ไทย เป็นนกัอ่าน นกัแสวงหาความรู้อย่างทัว่ถงึ กว้างขวาง 

หลากหลาย ภายในปี 2020 นี่คือ อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน

ประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่เด็ก ท�าอย่างไรจึง

จะให้เด็กทราบว่ามีหนังสืออยู่จ�านวนมาก ไม่ใช่แค่ในห้องสมุด

เท่านั้น แนะน�าให้เด็กได้เลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน เหมาะสม

กับตัวเด็กตามความสนใจ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุก

ภาคส่วนเสนอหนงัสอืทีด่ ีมคีณุค่าทีห่ลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืก

ให้กับเด็กในการเลือกหนังสืออ่าน
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บทความวิจัย
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา
สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดชยันาท*

          สุรัตน์  ก้อนนาค**

          ดร.พรเทพ  รู้แผน***

* วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ. 2554

** ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

*** อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการมี

ส่วนร่วมและเสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูศูนย์การเรียน
ชุมชนสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผู้น�าชุมชน และผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 
2553 จ�านวน 248 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเท่ียง 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) น�าเสนอแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาโดยการ
ประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วมก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วม
น้อยสุดในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผน
ปฏิบัติงานประจ�าปีของสถานศึกษา ด้านการ มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมน้อยสุดในการเป็น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีส่วนร่วมน้อยสุดในการให้
ค�าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจ
ของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน มีส่วนร่วมน้อยสุดในการเผยแพร่ผลงานของสถาน
ศกึษาต่อชมุชนและสาธารณชน และด้านการมส่ีวนร่วมในการ
ตดิตามและประเมนิผล มส่ีวนร่วมน้อยสดุในการวางแผนการ
นิเทศของสถานศึกษา

2. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัชยันาท ประกอบด้วย 
ด ้านการมีส ่วนร ่วมก�าหนดแผน นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 
1) ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะ

กรรมการ 
2) จัดอบรมให้ความรู ้ในบทบาทหน้าที่ของคณะ

กรรมการ 
3) จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ

อย่างต่อเนื่อง 
ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
1) ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะ

กรรมการ
2) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

คณะกรรมการ
3) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น

34 วารสาร กศน.



ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สถานศึกษาสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั มอี�านาจหน้าที ่ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ

ประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศยัอย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม มคีณุภาพเหมาะกบัสภาพชวีติของประชาชน โดยกระจายอ�านาจให้สถานศึกษา

และให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 

2551 : 2-3)  โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์การวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่ ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนโดยจดักระบวนการเรยีน

รู้ภายในชุมชน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 

: 3) จากรายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัด

ชัยนาท ปีงบประมาณ 2551 ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อ เสนอแนะ

ในมาตรฐานที ่4 การบรหิารจดัการว่าสถานศกึษาควรให้เครอืข่ายคณะกรรมการสถานศกึษา องค์กร ชมุชนท้องถิน่ และบุคลากร

มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อผลการด�าเนนิงานในการปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมให้บรรลเุป้าหมายได้ดยีิง่ขึน้

และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2551 : 19) 

จากความส�าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส�าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้

วจิยัจงึต้องการศึกษาสภาพการมส่ีวนร่วมของชมุชนและแนวทางส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

1) ควรประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้

ชุมชนได้เห็นความส�าคัญ  

2) เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนเข้า

มามส่ีวนร่วมก�าหนดแนวทางและวธิกีารมส่ีวนร่วมของชมุชน

3) ยกย่องบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

1) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

2) สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

3) ควรร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงาน

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

1) ควรเลือกผู้ทรงคณุวฒุใินชมุชนเป็นคณะกรรมการ

นิเทศ

2) อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3) ท�าความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการนิเทศกับ

ชุมชน

4) มีเครื่องมือในการนิเทศติดตามผล

5) สถานศกึษามเีวบ็ไซต์เพือ่ให้ชมุชนสามารถตดิตาม

และตรวจสอบการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท

2. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดชัยนาท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ใน

การก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท 

ประชากรประกอบด้วยผูบ้รหิารสถานศกึษาข้าราชการคร/ูพนกังานราชการ/ครศูรช.ในสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผู้น�าชุมชน(ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้น�าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 644 คน

กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ภมู ิ ประกอบด้วยผูบ้รหิารสถานศกึษา  4  คน ข้าราชการคร/ูพนกังานราชการ/

ครู ศรช. 27 คน ผู้น�าชุมชน 194 คน ผู้น�าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 23 คน รวมจ�านวน 248 คน  

ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านก�าหนดแผน นโยบาย

และยุทธศาสตร์ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการ

ติดตามและประเมินผล     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามจ�านวน 30 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง 0.96

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฎันครสวรรค์ ถึงผู้อ�านวยการสถานศกึษา

ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือใน

สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา

1.ด้านก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์

2.ด้านหลักสูตรสถานศึกษา

3.ด้านการบริหารจัดการศึกษา

4.ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

5. ด้านการติดตามและประเมินผล

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารสถานศึกษา

36 วารสาร กศน.



การเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน 248 ฉบบั ในระหว่างวนัที ่ 10-21 มกราคม 2554  ผู้วจัิยได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาครบถ้วน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ขัน้ตอนที ่2 น�าเสนอแนวทางส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท โดยน�าสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนขั้นตอนที่ 1 ใน 3 อันดับสุดท้าย

ในแต่ละด้านน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 7 คน สังเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา

 ผูใ้ห้ข้อมลู คอื ผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารการศกึษา และผูบ้ริหารสถานศกึษา จ�านวน 6 คน ซึง่มีวฒุทิางการ

ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และข้าราชการครูวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ และปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 1 คน

ตัวแปรที่ศึกษาคือ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมสนทนา

กลุ่มเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554    

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัย ได้ 2 ประการ คือ

 1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัจงัหวดัชยันาท ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทดุ้านเมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่สีภาพการมส่ีวนร่วมอนัดบัสูงสุด 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน รองลงมาคอื ด้านการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการศกึษา และอันดบั

ต�่าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมก�าหนด แผน นโยบายและยุทธศาสตร์ 

 2. สรุปแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน พบว่า 

  1) ด้านการมีส่วนร่วมก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท�างาน จดัอบรมให้ความรูถ้งึบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ พร้อมทัง้จดัให้มกีจิกรรมตาม

บทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเนื่อง

  2) ด้านการมส่ีวนร่วมเกีย่วกบัหลกัสตูรสถานศกึษาได้แก่ การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุใินชมุชนทีม่คีวามรูเ้ข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการ ประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู ้ความเข้าใจให้คณะกรรมการเรือ่งหลกัสตูรสถานศกึษา จดัโครงการทศันศกึษา

ให้กบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร สถานศกึษาดงูานสถานศกึษาทีป่ระสบผลส�าเรจ็ เปิดโอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมแสดง

ความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชุมชน

ได้ทราบและเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก�าหนด

แนวทางและวธิกีารมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษา พร้อมทัง้ยกย่องบคุคลในชมุชนทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศกึษา

  4) ด้านการมส่ีวนร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ได้แก่ การจดังบประมาณสนบัสนนุในการประชาสัมพนัธ์ 

สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน บุคลากรของสถานศึกษาต้องร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการประสานงาน

  5) ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผล ได้แก่ การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุทิางการศกึษาในชมุชนร่วมเป็น

คณะกรรมการนิเทศ อบรม ให้ความรู้กับคณะกรรมการนิเทศเพื่อท�าความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการนิเทศ มีเครื่องมือในการ

นิเทศติดตามประเมินผล จัดท�าเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้ชุมชนได้ติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานศึกษา

37



อภิปรายผล

จากผลการวิจัยแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท  มีประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณาและน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. ผลการวิจัยสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้

  1.1 ด้านก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ จาก ผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มี

ส่วนร่วมต�า่สดุ คอื การมส่ีวนร่วมในการทบทวนแผนพฒันาการศกึษาและแผนปฏบิติังานประจ�าปีของสถานศกึษา อาจเป็นเพราะ

ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของประสิทธิ  ศรีจันทร์ (2548) พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก คือขาดการมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมากที่สุด  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมา  ศรีชัย (2546) 

พบว่า คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมปัีญหาการมส่ีวนร่วมทีส่�าคญั ได้แก่ คณะกรรมการขาดความรู ้ความเข้าใจ ไม่มีส่วน

ร่วมในการวางแผน ไม่มีเวลาเข้าไม่ชัดเจน ขาดแนวทางปฏิบัติ ขาดการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 

  1.2 ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดย

มีข้อที่มีส่วนร่วมต�่าสุด คือ การเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากสถานศึกษาให้ความรู้ ความ

เข้าใจด้านหลักสูตรตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชุมชนรับทราบน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิ่งกาญจน์  ชม

อนิทร์ (2549) พบว่า ระดบัการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านการจดัท�าหลกัสตูรสถาน

ศึกษาและการก�ากับติดตามผลการใช้งบประมาณ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

  1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อ

ที่มีส่วนร่วมต�่าสุดคือ การให้ค�าปรึกษา เสนอแนะแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สุกัญญา  ภาคภูมิ (2547) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยปัญหาด้านบุคลากร ประสบการณ์ รายได้ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานการศึกษานอกโรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบเคอร์ร่า (Beccerra, 

1974) พบว่า การตัดสินปัญหาใดๆ ที่กับกับโรงเรียน ผู้บริหาร และตัวแทนชุมชนจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย จะต้องท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับความแตกต่างของชุมชนอีกทั้งพร้อมที่จะเข้าร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส 

  1.4 ด้านการมส่ีวนร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน จากผลการวจิยัพบว่า มส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีข้อที่มีส่วนร่วมต�่าสุดคือ การเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อชุมชนและสาธารณชน อาจเป็นเพราะ สภาพทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฮย์  (Hay. 1981) พบว่า บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต�่า

จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนน้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ ปกรณ์  กันอุปัทว์ (2548) พบว่า สภาวะทางเศรษฐกิจทั่วไป และในชุมชนนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

  1.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มี

ส่วนร่วมต�่าสุดคือ การวางแผนการนิเทศของสถานศึกษา อาจเป็นเพราะชุมชนเห็นว่าเรื่องการวางแผนการนิเทศติดตามผลเป็น

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ ไม่ใช่เรื่องของชุมชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ มาลินี  ริบรวมทรัพย์ (2544) พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชน อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษา

นอกโรงเรียนในระดับน้อย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รจนา  สุวรรณภา (2546) พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการศึกษา คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนขาดความต่อเนื่อง ชุมชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้

ค�าปรึกษาแนะน�า

38 วารสาร กศน.



2. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสามาอภิปราย

ผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

  2.1 ด้านการมีส่วนร่วมก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญ คือ การ

คดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษาในชมุชนเป็นคณะกรรมการ พร้อมทัง้จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิ

ในการก�าหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สุมาลี  สังข์ศรี (2545) ได้สรุปแนวทางส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยันัน้ชมุชนสามารถเข้ามามร่ีวมเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ 

หรอืช่วยงานในภาระหน้าทีต่่างกนัอออกไป โดยก�าหนดบทบาท หน้าทีแ่ละแนวทางการมส่ีวนร่วมของชมุชน เพ่ือให้ชมุชนได้รูว่้า

มีใครบ้างที่มีส่วนร่วมได้ และจะเข้ามาร่วมได้อย่างไร

  2.2 ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญคือการคัดเลือก

ผูท้รงคณุวฒุ ิในชมุชนทีม่คีวามรูร่้วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศกึษา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุทธศาสตร์  สิงห์แก้ว (2549) 

ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านโน่นสมบูรณ์ ส�านักงานเขตพื้นที่หนองบัวล�าภู พบว่า 

ปัญหาในการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นคือ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรท้องถิ่น และสอดคล้องกับ สุมาลี  สังข์ศรี (2545) ได้สรุปแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง มิใช่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ไดเ้ฉพาะคณะกรรมการหรือคนบางกลุ่ม 

  2.3 ด้านการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการศกึษา มแีนวทางส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทีส่�าคญัคอืการประชาสมัพนัธ์

ให้ชุมชนได้ทราบ และเห็นสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของชุมชน เพราะการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ภายใต้ระเบียบ นโยบาย และกฎเกณฑ์ของส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งท�าให้คณะกรรมการชุมชนบางคนไม่ทราบถึงสภาพความต้องการ

ของสถานศึกษาที่แท้จริงสอดคล้องกับศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2544) ได้ก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย หรือกฎ 

ระเบียบอื่นๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนึ่งในมาตรการจูงใจในการส่งเสริม

การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ แนนซี ่(Nancy. 1998) ทีพ่บว่า การปฏริปูการศกึษาจะด�าเนนิ

ไปได้ด้วยด ีจะต้องมคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบทบาทหน้าทีข่องกรรมการหรอืสภาพต่างๆ จงึต้องมกีารอบรมบคุลากรและบคุคล

ทีเ่กีย่วข้องให้เข้าใจถึงขอบข่ายบทบาทหน้าทีข่องกนัและกนั ร่วมมอืกนัท�างานอย่างใกล้ชดิ เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ร่วมกันวางไว้ 

  2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญ คือ 

การจัดงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายในชุมชน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน และ

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันระหว่างสถาน

ศึกษากับชุมชนโดยใช้บุคคลเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิคม ทองอร (2547) พบว่า การแต่งตั้งครู

ท�าหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านในเขตบริการเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมาลี  สังข์ศรี (2545) พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเข้าใจถงึลกัษณะการมส่ีวนร่วม มกีารก�าหนดบทบาทในการมส่ีวนร่วมจดัการศกึษานอกระบบหรอืส่งเสรมิการศึกษา

ตลอดชีวิตให้แก่ชุมชน 

  2.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญคือ สถานศึกษา

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา จัดประชุม
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คณะกรรมการเพื่อท�าความเข้าใจและวางแผนการนิเทศ มีเครื่องมือในการนิเทศติดตามประเมินผล ก�ากับ ติดตาม ทบทวน และ

มีเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้ชุมชนได้ติดตามตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัช  วิบูลย์ชาติ (2550) พบว่า ขั้นตอนการจัดท�าข้อมูล

สารสนเทศของสถานศกึษาให้เป็นระบบ และการให้ความรู้ความเข้าใจในการมส่ีวนร่วมของชมุชนเป็นขัน้ตอนหนึง่ของการมีส่วน

ร่วม และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของกลัยา  พนิเศษ (2547) พบว่า การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควร

มีการจัดเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน และก�าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินไว้อย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

  1.1 สถานศึกษาควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

  1.2  สถานศึกษาจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่คณะกรรมการในกระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ

สถานศึกษา

  1.3 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของสถานศึกษาทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีจ่ะส่งเสริมและปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิาร

สถานศึกษา

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การจัดการศึกษาต่อไป

40 วารสาร กศน.
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แนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี*

          อนงค์  ชูชัยมงคล**

          ดร.พรเทพ  รู้แผน***

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ศูนย์การเรียนชุมชน นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของปวงชนที่จัดการศึกษาในรูปแบบอเนกประสงค์ เพื่อให้การศึกษาแก่

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา (กุศล นาคะชาต. 2530 : 33) มีระบบการด�าเนินงานควบคุมดูแลโดยชุมชน 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ส่วนส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยหน่วยงานระดบัภาค จงัหวดั 

และอ�าเภอ เป็นองค์กรให้การสนบัสนนุการจดักจิกรรมของศนูย์การเรยีนชมุชน โดยหลกัการแล้วศนูย์การเรยีนชมุชนยดึหลกัการ

ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการศึกษาของชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เกี่ยวกับศูนย์การเรียนชุมชน ในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทปบันทึกเสียง 

วีดิทัศน์ ชุดสัญญาณสายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ETV) ฯลฯ และจัดให้มีครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การ

เรียนชมุชน แห่งละ 1 คน โดยปฏบิตังิานเตม็เวลา และได้รบัค่าตอบแทนไม่เกนิวฒุ ิ(ไม่ต�า่กว่าอนปุรญิญา และไม่สงูกว่าปรญิญาตร)ี 

(ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. 2543 : 6)

* วิทยานิพนธ์ครุศาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554

** ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

*** อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาความต้องการ

และน�าเสนอแนวทางการพฒันาครศูนูย์การเรยีนชุมชน สงักดั

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี การด�าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน 

คือ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน

เป็นการศึกษาจากประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร

สถานศึกษา จ�านวน 9 คน ครศูนูย์การเรยีนชมุชน จ�านวน 62 

คน รวม 71 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูได้แก่

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงมี

ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) น�าเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยการประชุมสนทนากลุ่มจากผู้

เช่ียวชาญ จ�านวน 15 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์ เชิงพรรณา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา     

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ในภาพรวมมีความ

ต้องการพัฒนา  ด้านบริหารจัดการ มีความต้องการมากที่สุด 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความต้องการพัฒนาในเรื่อง

การวางแผนและการจัดท�าโครงการ การประเมินโครงการ 

งานธุรการ การเงินบัญชี และพัสดุ การจัดสภาพแวดล้อม 

อาคารสถานท่ี และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการ

สื่อสาร ตามล�าดับ 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความ

ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มคีวามต้องการพฒันา ในเรือ่ง

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ การจัดท�าหลกัสตูร

สถานศึกษาการวัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลย ีและการประกนัคณุภาพในสถานศกึษา ตามล�าดบั

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน 
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ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์

การเรียนชุมชนในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบด้วย 

กจิกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐานนอกระบบ ได้แก่ การศกึษาระดบั

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมการศึกษาสายอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ และ

ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน และกิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นวิธีการ

จัดบริการการศึกษา ด้านข่าวสาร ข้อมูล ท่ีผู้เรียนเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองจากสื่อ แหล่งความรู้ประเภทต่างๆ จากสภาวะ

สิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ที่เป็นจริง ในวิถีชีวิต อาทิ การอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ชม

รายการโทรทัศน์ รับฟังวิทยุ เป็นต้น กิจกรรมการจัดการศึกษา 

ตามอธัยาศยั ได้แก่ การบรกิารหนงัสอื สือ่ประเภทต่างๆ และโสต

ทศันปูกรณ์ การจดันทิรรศการ การจดับรกิารการศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม การให้บริการแนะแนว ข้อมูลสารสนเทศ และ

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้แก่ การจัดโปรแกรมการ

ศึกษาทางไกลไทยคมวิทยุเพื่อการศึกษา ฯลฯ (กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน. 2540 : 3 - 4) การด�าเนินงานของศูนย์การเรียน

ชมุชนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้น้ัน หัวใจส�าคญัของศนูย์การเรยีน

ชุมชน คือ ครูประจ�าศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในลักษณะประจ�าที่ศูนย์การเรียนชุมชน ท�าหน้าที่จัดกิจกรรม 

และอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้แก่ประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

และมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงาน ของ

ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

มีบทบาท ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การก�าหนด

นโยบาย/แนวทางการด�าเนินงาน การวางแผน/การจดัท�าโครงการ 

การบรหิารงบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ จดัสภาพแวดล้อม 

อาคารสถานที่ บรรยากาศ การเงิน บัญชี พัสดุ งานสารบรรณ/

หนงัสอืราชการ การจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์ 

การใช้เทคโนโลย/ีการสือ่สาร และการประเมนิโครงการของศนูย์

การเรียนชุมชน  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดท�า

หลกัสตูรสถานศกึษา/หลกัสตูรท้องถิน่ การจดักระบวนการเรยีน

รู้แบบบูรณาการ การใช้เทคโนโลยี/สารสนเทศ การพัฒนาส่ือ

การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาการประชาสัมพันธ์/การแนะแนวการศึกษา การ

ท�าวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินคุณภาพครูผู้สอนในศูนย์

การเรียนชุมชน ให้บริการวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การเรยีนรูใ้น ศรช. เพือ่ใช้ศกึษาด้วยตนเองของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ขึน้ เกบ็รวบรวมหลกัฐานทีเ่ป็นกจิกรรมการศกึษาของนกัศกึษา 

กศน. ของประชาชนในชมุชนจดัท�าและตรวจสอบความถกูต้อง

ของเอกสารหลกัฐานการด�าเนนิงานต่อหน่วยงานต้นสงักัดจดัท�า

สรปุผลการด�าเนนิงานของ ศนูย์การเรยีนชมุชนและรายงานผล

การปฏบิติังานต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ให้ความร่วมมอืระหว่าง

เครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน (กรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน. 2546 : 2 – 4)

การปฏบิตัหิน้าทีข่องครศูนูย์การเรยีนชมุชนในด้านการ

บริหารจัดการ และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของศูนย์

การเรียนชุมชน จากการนิเทศติดตามผลในสังกัดส�านักงาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั

อุทัยธานี พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ ครูศูนย์การเรียน

ชุมชนบางคนยังขาดความรู้ในเรื่อง การก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการด�าเนินงานการจัดเก็บมูลสารสนเทศ การท�าแผน

งานและโครงการ งานสารบรรณ หนังสือราชการ การประเมิน

โครงการ การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถงึ และครอบคลมุ ท�าให้ผูร้บั

บริการไม่ทราบข่าวสาร ข้อมูล ในศูนย์การเรียนชุมชน และครู

ศูนย์การเรียนชุมชนบางคน ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ และไม่มีการ

รายงานผลให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบ 2) ด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ครูศูนย์การเรียนชุมชน มีการแนะแนวการศึกษาไม่ได้

ปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง และเป็นรูปธรรม การจัดท�าหลักสตูรสถาน

ศึกษา ไม่มีการตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ

ความต้องการและบริบทของชุมชนหรือผู้เรียน การวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ มีการวางแผนร่วมกับผู้เรียนเพียงครั้งเดียว 

และน�ามาใช้ตลอดทุกภาคเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน มีการพบกลุ่มสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ครู

บางคนไม่มีแผนในการพบกลุ่ม ไม่ได้ท�าวิจัยในชั้นเรียนในวิชา

ทีย่ากครไูม่ได้จดัการเรยีนการสอนเสรมิให้กบัผูเ้รยีน การวดัผล

และประเมนิผล ครบูางคนยงัท�าแบบทดสอบไม่เป็น (ส�านกังาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั

44 วารสาร กศน.



อุทัยธานี. 2552 : 7) ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอกส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 5 ของ ส�านักงานคณะ

กรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ที่ระบุให้ครูมี

ความสามารถในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเน้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัยิง่ต่อการปฏริปูการเรียนรู้ 

การพฒันาคร ูจงึถอืว่าการพฒันาครเูป็นภารกจิทีส่�าคญัประการ

หนึง่ทีต้่องเร่งด�าเนนิการพฒันาตามนัยของมาตราท่ี 24 (5) และ

มาตรา 30 ดังนั้นทั้งครู ผู้บริหาร จึงต้องมีความตระหนัก เห็น

ความส�าคัญ และเร่งพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน

การพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของ

การจดัการศกึษาทีถ่อืว่า “ผูเ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ” เพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ ของผู้เรียนโดยเร็ว อันจะน�าไปสู่การสร้างมนุษย์แห่ง

คุณภาพสู ่สังคมภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู ้ต ่อไป 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540 : 13, 16)

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

เสนอแนวทางการพฒันาครศูนูย์การเรยีนชมุชน สงักดัส�านกังาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั

อุทัยธานี เพื่อพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนในด้านการบริหาร

จัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการพัฒนาของครูศูนย์การเรียนชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความต้องการพฒันา ของครศูนูย์การเรยีน

ชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี 

2. เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาครศูนูย์การเรยีนชุมชน 

ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี

กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวทางการ

พัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สรุปได้ว่าการพัฒนาครูศูนย์การ

เรียนชุมชนในปัจจุบัน มีความส�าคัญและจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่ง

เนือ่งจากจากสภาพปัจจบุนัเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จ�าเป็นต้องมีการแก้ไข

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ได้และรองรับการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ. 2552-

2561) โดยครูผู้สอนต้องตระหนัก กระตือรือร้น และต้องการ

ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ

รอบรู้เท่าทันสังคมและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และมีความ

ก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพตามศักยภาพของตน ซึ่งสอดคล้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของสมชาย ยอดเพชร (2544) และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วรัชยา  วิเวก (2551 : 89 - 90) และได้สังเคราะห์เป็นองค์

ประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาครูได้เป็น 2 ด้าน โดยผู้วิจัย

ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อน�าเสนอแนวทางการ

พัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี 

ดังแสดงในภาพ 1

ความต้องการพฒันาของครศูนูย์การเรยีนชมุชน

สงักดัส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี

1. ด้านการบริหารจัดการ

  1.1 เนื้อหาสาระ

  1.2 วิธีการพัฒนา

2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

  2.1 เนื้อหาสาระ

  2.2 วิธีการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน

สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอทัุยธานี


ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อน�าเสนอ

แนวทางการพฒันาครศููนย์การเรยีนชมุชน สงักดัส�านกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอทุยัธานี

ประชากร

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครู สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอทุยัธาน ีประกอบด้วยผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา จ�านวน 9 คน และครูศูนย์การเรียนชุมชน จ�านวน 62 คน 

รวม จ�านวน 71 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ชนดิคอื 

แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที ่1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

เป็นแบบตรวจสอบรายการ

ตอนที ่2 สอบถามปัญหาเกีย่วกบัความต้องการพฒันา

ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการ

ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจังหวดั

อทุยัธาน ีจ�านวน 2 ด้าน จ�านวน 40 ข้อ คอื ด้านการ

บรหิารจดัการ จ�านวน 20 ข้อ ด้านการจดักระบวนการ

เรียนรู้ จ�านวน 20 ข้อ มีลักษณะค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  scale) มีค่า

ความเที่ยงเท่ากับ 0.94

2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เป็นแบบบันทึกข้อมูล

จากการประชุมสนทนากลุ่มชนิดมีโครงสร้าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยมขีัน้ตอน

ดังนี้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ถึงส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขออนุญาต

เก็บข้อมูลในพื้นที่

2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม พร้อมหนังสืออนุญาตจาก

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอทุยัธาน ีเพือ่ขอ

ความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามความต้องการ

พัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 
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3. ผูว้จัิยติดต่อขอรับแบบสอบถามกลบัคืนมาด้วยตนเอง 

และน�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์ จดัระเบียบข้อมูล  

ลงรหัสข้อมูล

4. ผู้วิจัยน�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครสวรรค์ ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 15 คน 

ร่วมประชมุสนทนากลุม่ในวนัที ่21 มนีาคม 2554 ณ ห้องประชุม

นพมาศส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยน�าประเด็นปัญหาที่ได้จาก

การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามมาหาแนวทางการพฒันา

ครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี

5. น�าผลจากการประชุมสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ

มาจัดล�าดับความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน เพื่อพรรณนาเชิง

วิเคราะห์ การพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดส�านักงาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั

อุทัยธานี

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์จัด

ระเบียบข้อมูล ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติการวิจัยดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ใช้วิธีหาค่าร้อยละ 

2. วเิคราะห์ปัญหาความต้องการพฒันาของครศูนูย์การ

เรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย

และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การสนทนากลุ่ม น�าผลจากการประชุมสนทนา

กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญมาจัดล�าดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

เพ่ือแนวทางการความต้องการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน 

สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัจงัหวดัอทุยัธาน ีด้วยเทคนคิการพรรณนาเชงิวเิคราะห์

46 วารสาร กศน.



สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ประการ คือ

1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี 

มคีวามต้องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้

1.1 ด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาของครูศนูย์การเรียนชมุชนสังกดัส�านกังานส่งเสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัอทุยัธาน ีด้านบรหิารจดัการ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ประกอบด้วย

เนือ้หา สาระ เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามคีวามต้องการพฒันา คอื การวางแผนและการจดัท�าโครงการ การประเมิน

โครงการ งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ

ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามล�าดับ โดยมีความต้องการใช้กระบวนการพัฒนา ความรู้ และทักษะ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการการพัฒนาเนื้อหา สาระ คือ การจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิ  และการนิเทศภายใน  ตามล�าดับ

 1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาของครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ด้านกระบวนการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงประกอบด้วยเนือ้หา สาระ ทีต้่องการพฒันา เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามคีวามต้องการพฒันา เนือ้หา 

สาระ คอื การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา การวดัและประเมนิผล การพฒันาสือ่

และเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล�าดับ โดยมีความต้องการใช้วิธีการพัฒนาเนื้อหาสาระ

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการพัฒนา เนื้อหา สาระ คือ การศึกษาดูงาน จัดอบรม 

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ  การพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อเพิ่มวุฒิ และการนิเทศภายใน ตามล�าดับ

2. แนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดอุทัยธานี ที่สอดคล้องกับความต้องการครูศูนย์การเรียนชุมชนดังนี้

2.1 ด้านการบริหารจัดการ  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

2.1.1 จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ ในด้านการวางแผนและการจัดท�า

โครงการ การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ บรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2.1.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในด้านการวางแผนและจัดท�าโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2.1.3 ส่งเสริมให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนมีการพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ

วางแผนและการจัดท�าโครงการ การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้เทคโนโลยีและ

การสื่อสาร

2.1.4 ส่งเสริมให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนได้การศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1.5 ส่งเสริมให้ครูศูนย์การเรียนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายในเพื่อใช้ส�าหรับการให้

ค�าแนะน�า ช่วยเหลอื และตดิตามผลการด�าเนนิงาน ในด้านการวางแผนและการจดัท�าโครงการ การประเมินโครงการ 

งานธรุการ การเงนิ บัญช ีและพสัด ุการจดัสภาพแวดล้อมอาคารสถานที ่และบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และการ

ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในส่วนงานบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุม
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2.2  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

2.2.1 จดัให้มกีารศกึษาดงูาน ในเรือ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์

การเรียนชุมชนที่มีระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน�ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้

2.2.2 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี และการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

2.2.3 ส่งเสรมิสนบัสนนุครศูนูย์การเรยีนชมุชนพฒันาตนเองในเรือ่งการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

การจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา การวดัและประเมนิผล การพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลย ีโดยการเข้ารบัการฝึก

อบรม และเรียนรู้จากสถาบันอื่นๆ

2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูศูนย์การเรียนชุมชนเข้ารับการศึกษาต่อเพ่ิมวุฒิ ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่ สาขาหลักสูตรและการสอน การวิจัยการศึกษา และการบริหารการศึกษา เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

2.2.5 จัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อให้ค�าแนะน�า ชี้แนะ ในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและก�าลังใจแก่ครูศูนย์

การเรียนชุมชน อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการน�าเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  ประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณาและน�ามาอภิปรายผลดังนี้

1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี 

มีความต้องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้

1.1 ด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ระดบัความต้องการพัฒนาของครูศนูย์การเรียนชมุชนสังกดัส�านกังานส่งเสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจังหวดัอทุยัธาน ีด้านบริหารจัดการ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ประกอบด้วย

เนือ้หา สาระ เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามคีวามต้องการพฒันา  คอื การวางแผนและการจดัท�าโครงการ การประเมนิ

โครงการ งานธุรการ การเงิน บัญชีพัสดุ การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ

ใชเ้ทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามล�าดับ โดยมีความต้องการใช้กระบวนการพัฒนา ความรู้ และทักษะ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการการพัฒนาเนื้อหา สาระ คือ การจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิ และการนิเทศภายใน ตามล�าดับ

1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ระดับความความต้องการพัฒนาของครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ด้านกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ

มาก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา สาระ ที่ต้องการพัฒนา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความต้องการพัฒนา เนื้อหา สาระ 

คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล�าดับ โดยมีความต้องการใช้วิธีการพัฒนาเนื้อหา สาระ อยู่

ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ ซึง่ประกอบด้วยวธิกีารพัฒนา เนือ้หา สาระ คอื การศกึษาดูงาน จัดอบรม สมัมนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ  การพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อเพิ่มวุฒิ และการนิเทศภายใน ตามล�าดับ
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2. แนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดอุทัยธานี ที่สอดคล้องกับความต้องการครูศูนย์การเรียนชุมชนอภิปรายผล ได้ดังนี้

 2.1 ด้านการบริหารจัดการ  มีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญที่สุด คือ

2.1.1 จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานในด้านการวางแผน

และการจัดท�าโครงการ การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับ สิริณา  เมธาธราธิป (2545) ที่พบว่าวิธีการพัฒนาบุคลากรต้องการ

ใหม้ีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญที่สุด คือ

2.2.1 จัดให้มีการศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อการเรียน

รูแ้ละเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่มีระบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่สามารถน�ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชน  

การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าแผนงาน/โครงการให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชน และจัดหาเอกสารประกอบการจัดท�าแผนงาน/

โครงการให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชนได้ศึกษา

2. ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้กับครูศูนย์การเรียนชุมชน

เกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนเชิงระบบ เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาครู

ศูนย์การเรียนชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

2. ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย
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“ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นไปอย่างรวดเร็ว กระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้

แพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีผลกระทบทั้งในด้านดีและไม่ดีต่อชีวิต

ของคนในประเทศต่างๆ อย่างรุนแรง ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้

เช่นเดียวกัน จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน ด้วยการส่งเสริม

ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข”


