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 การเรียนรูตลอดชีวิต  เปนคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของพลเมืองไทยและพลโลก 
ซ่ึงอุดมการณของการจัดการศึกษาไทย  คอื  การจัดใหมกีารศึกษาตลอดชีวิต  และการสราง 
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มอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนผูดําเนินการจัดทําตําราเรื่อง  “การเรียนรูตลอดชีวิต”   
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คําชี้แจงของผูเขียน 
 
 ตํารา  เร่ือง  การเรียนรูตลอดชีวิต  เลมนี้ผูเขียนไดศึกษาหลักการและแนวคิดตาง  ๆ  แลว 
รวบรวม  วเิคราะห  สังเคราะหความรูที่ไดจากเอกสาร  บทความ  หนงัสือ  และตํารา  ทั้งของไทย 
และของตางประเทศ  จนทําใหการเขยีนตาํราเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี  ในตําราเลมนีป้ระกอบไปดวย 
เนื้อหาสาระ  8  บท  ดังนี ้
 บทที่  1  บทนํา   ไดกลาวถึงความนํา  ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตและ 
การเรียนรูตลอดชีวิต  หลักการของการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวติ  วิถีแหงการเรียนรู  ปจจยั 
สูความสําเร็จของการเรียนรูตลอดชีวิต  คณุคาของการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชีวติ  การศึกษา 
นอกระบบ  การศึกษาผูใหญ  การศึกษาตอเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ในฐานะที่เปน 
องคประกอบสําคัญของการศึกษาตลอดชวีิต 
 บทที่  2  ระบบการใหบริการทางการศกึษา   ไดกลาวถึงระบบการเรียนการสอน 
2  ระบบ  ไดแก  ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา  และระบบการจัดการเรียนการสอน 
ทางไกล  ความหมายของ  e–Learning  วิธีการเขาถึงการศึกษา  ความแตกตางระหวาง 
การจัดการเรยีนการสอนแบบ  Online  Learning  และแบบ  Face–to–Face  Learning   
ขอดี  10  ประการของการศึกษาทางไกลโดยใชส่ือ  ICT 
 บทที่  3  จุดมุงหมายของการเรียนรู   ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเรียนรู  4  ประเภท 
ไดแก  การเรียนเพื่อรู  การเรยีนรูเพื่อปฏิบตัิได  การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน  การเรียนรูเพื่อชีวิต 
และวิธีคิดที่สําคัญ  2  วิธี  คือ  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  และวิธีคิดแบบหมวกหกใบ 
 บทที่  4  การศึกษาขั้นพืน้ฐานสูมหาวิทยาลยั   ไดกลาวถึงการรูหนังสือ  และไดเนน 
การจัดการศกึษาในระบบโดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวยั  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชวีศึกษา 
การอุดมศึกษา  และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 บทที่  5  แนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของตางประเทศ   ไดกลาวถึง 
แนวคดิและนโยบายการเรยีนรูตลอดชีวิตของ  4  ประเทศ  ไดแก  ประเทศญี่ปุน  ประเทศเกาหลีใต 
ประเทศอังกฤษ  และประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บทที่  6  การเรียนรูตลอดชีวติจากกระแสโลกสูวถีิไทย   ไดกลาวถึงศักยภาพการจัด 
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย  สถานภาพปจจุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ 
ของไทย  แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย 
 
 



 บทที่  7  หลักสูตรนวัตกรรม   ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตร  องคประกอบ 
ของหลักสูตร  การพัฒนาหลกัสูตร  หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชวีิต  การจดัการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 บทที่  8  การเรียนรูผานการปฏิบัติรวมกัน   ไดกลาวถึงแนวคิดและหลกัการของการ 
จัดการความรู  การเรียนรูจากกรณีศกึษาซึง่เปนกระบวนการจัดการความรูในชุมชน  และการจดัการ 
ความรูของหนวยงานราชการ  ซ่ึงถือเปนกรณีตัวอยางของการเรียนรูตลอดชีวิตของคนที่เกี่ยวของ 
 ในการนําเสนอเนื้อหาสาระในแตละบทนัน้  ผูเขียนไดเขียนใหเหน็ความเชื่อมโยงซึ่งกัน 
และกัน  อนึ่งในตําราเลมนี้ผูเขียนไดกลาวถึงการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ไวใน 
บทที่  1  และไดเนนการจัดการศึกษาในระบบไวในบทที ่ 4  ซ่ึงการศึกษาในระบบนัน้เปนเพยีง 
การศึกษาและเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้น  การเรียนรูจริงจะเกดิขึ้นเมื่อเดิมเขาสูชีวิต 
การทํางานและการเรียนรูนัน้จะตองดําเนนิไปตลอดชีวติ  ซ่ึงในชวงชวีิตการทํางานคนจะไดเรียนรู 
จากการศึกษาที่เรียกวาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแหลงเรียนรูตาง  ๆ 
 ฉะนั้นผูเขียนหวังวาตําราเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูอานอยูบางไมมากก็นอย  และใน 
โอกาสนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ศาสตราจารย  นายแพทยอดลุย 
วิริยเวชกุล  ราชบัณฑิต)  ในฐานะที่ปรึกษาในการทําตําราเลมนี้ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 ในบทนี้  ผูเขียนจะไดกลาวถึง  ความนํา  ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต  การเรยีนรู 
ตลอดชีวิต  หลักการของการเรียนรูตลอดชีวิต  วิถีแหงการเรียนรู  ปจจยัสูความสําเร็จของการเรียนรู 
ตลอดชีวิต  คณุคาของการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชีวติ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาผูใหญ   
การศึกษาตอเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของการศึกษา 
ตลอดชีวิต  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
1.1  ความนํา 
 อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต  และการสราง 
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  การศึกษาที่สรางคุณภาพชวีิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล 
ระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม  และวัฒนธรรม  เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง  มุงสราง 
พื้นฐานทีด่ีในวัยเด็ก  ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวยัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนา 
ความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ  โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจดั 
การศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน  และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษา 
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม  เปนปจจยัสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได  และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  นโยบายดานการศึกษา 
ของรัฐบาลชุดปจจุบัน  ไดแถลงตอรัฐสภาซึ่งมีอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาดังกลาวเพื่อ 
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู  และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง 
การศึกษา  พฒันาคนไทยอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกจิฐานความรู 
ที่พึงประสงค  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.    2548  :  1) 
 
1.2  ความหมายของการศึกษาตลอดชวีิต  และการเรียนรูตลอดชีวติ 
 มีผูใหความหมายของการศกึษาตลอดชีวติ  (Lifelong  Education)  และการเรียนรู 
ตลอดชีวิต  (Lifelong  Learning)  ไวดังนี ้
 การศึกษาตลอดชีวิต  หมายความวา  กระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษา 
ทุกรูปแบบ  ทัง้การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อสงเสริม 
ใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุกสถานการณ  เวลา  และสถานที่  อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตาม 
ความตองการและความสนใจ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
สวนการเรียนรูตลอดชีวิตหมายความวา  กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกดิขึ้นในตวับุคคล 
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อันเปนผลมาจากการไดรับความรูหรือประสบการณจากการจัดการศกึษาหรือจากกิจกรรมในวิถีชีวติ 
ที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย  (วิจารณ  พานิช.    2005  :  Web  Site) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกลาวถึงการศึกษาตลอดชีวิตไววา 
หมายถึง  การศึกษาที่เกดิจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ.    2546  :  2) 
 พศิน  แตงจวง  (2545  :  118)  ไดอางคํากลาว  Peterson  วา  การเรียนรูตลอดชีวิต 
หมายถึง  กรอบแนวคดิในการดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน  การปฏิบัติ  และการรวมมือกันจัดการ 
ตาง  ๆ  เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับประชาชนตลอดชีวิต  ในขณะที่  Miura  และคณะ  มองวา 
การเรียนรูตลอดชีวิต  เปนการเตรียมการดานการศึกษาจากมุมมองของฝายผูเรียน  แทนที่จะเปน 
ของฝายนักวิชาการ  ทั้งนี้เนือ่งจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงมีความจําเปนที่ทุกคนตอง 
มีการเรียนรูตลอดเวลาเพื่อปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ๆ 
 วิจิตร  ศรีสอาน  (2545  :  22)  กลาววา  การศึกษาตลอดชีวิตเปนมาตรการอยางหนึ่ง 
ที่ระบุถึงการจดัระบบการบรหิารที่มีระเบยีบ  วิธีการ  และกระบวนการดําเนินงาน  ในขณะที ่
การเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ถือเปนนิสัยของการเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต  เปนแบบหนึ่งของ 
พฤติกรรมและการประพฤตปิฏิบัติ  การศึกษาตลอดชีวติจึงเปนปจจัยภายนอกที่คอยบงชี้ถึง 
ความจําเปน  ความตองการ  ซ่ึงตองตระเตรียมและอํานวยความสะดวกเรื่องวิธีการและทรัพยากร   
สวนการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้จะขึ้นอยูกับแรงจูงใจและความสามารถสวนตัวของผูเรียน 
 สุนทร  สุนันทชัย  (2532  :  8–9)  ไดช้ีใหเหน็ความแตกตางของการศึกษาตลอดชีวิต 
และการเรียนรูตลอดชีวิต  ดังนี้ 
 การศึกษาตลอดชีวิต  หมายถงึ  การจัดกระบวนการใหมผีลตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
ซ่ึงมีลักษณะดงันี้ 
 1.  เปนการดําเนินการตลอดชีวิตของบุคคล 
 2.  เปนการจัดที่มีการวางแผนทําใหไดรับความรู  ทักษะ  และเจตคติ   
อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซ่ึงเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา  จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง 
อยางเต็มศักยภาพ 
 3.  เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
 4.  ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภท  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
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 สวนการเรียนรูตลอดชีวิต  หมายถึง  การรับความรู  ทักษะ  และเจตคติซ่ึงเกิดขึ้น 
ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่  ทั้งโดยจงใจและไมจงใจ  มีการจัดและไมมีการจัด  มีการวางแผน 
และไมมีการวางแผนจากที่บคุคลกระทบกบัสิ่งแวดลอมรอบตัวตั้งแตเกิดจนตาย 
 
1.3  หลักการของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ 
 คณะทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   
ไดสรุปแนวความคิดหลักและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไว  (2005  :  Web  Site)  ดังนี้ 
 
 แนวความคดิหลักของการศึกษาตลอดชีวติ   
 1.  การศึกษาตลอดชีวิต  เปนการจัดการศกึษาใหกับทุกคนตั้งแตกอนวยัเรียน  จากเดก็ถึง 
วัยชรา  โดยมีจุดมุงหมายเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวงตาง  ๆ  ของชีวิต  ทั้งนี้เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง  การปกครอง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหมนษุยทกุคน 
ตองเรียนรูส่ิงใหม  ๆ  เพื่อปรับตนเองใหกาวทันยุคกับกระแสโลกาภวิัตน  ซ่ึงเปนแนวโนมการพัฒนา 
ในโลกปจจุบนั 
 2.  กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนการผสมผสานและเชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิดจาก 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อนําผลการเรียนรูนั้นไป 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  การจัดการเพื่อใหบุคคลเกดิการเรียนรูตลอดชีวิตจึงตองจัดหลักสูตร 
ส่ือ  วิธีการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม  และปจจยัเกื้อหนุนใหบุคคลเขาถึงการเรียนรูไดสะดวก 
และนําความรูที่ไดไปใชจริง 
 3.  การศึกษาตลอดชีวิต  ใหความสําคัญกับผูเรียนในฐานะที่เปนศนูยกลางของการเรียนรู 
โดยเชื่อวามนษุยมีศักยภาพ  มีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได  มีอิสรภาพที่จะเลือก 
เนื้อหา  รูปแบบ  วิธีการ  ในการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง 
 4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม 
ทําใหการตดิตอส่ือสารตลอดจนการถายทอดความรูในสงัคมมนุษยเปนไปอยางรวดเร็ว  กวางขวาง 
ทั่วถึง  และมปีระสิทธิภาพตอการเรียนรูของมนุษย  ทําใหมนษุยเขาถึงความรูอันมหาศาลไดโดยไมมี 
ขีดคั่นพรมแดนแหงความรู  ทําใหการศกึษาตลอดชีวิตเปนวงจรที่ไมหยุดนิ่ง  และมพีลังตอการ 
เปลี่ยนแปลง 
 5.  สังคมปจจุบันและอนาคตใชความรูเปนพลังในการกระทําทางสังคม  ระบบทุกระบบ 
ในสังคมยอมใชความรูเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบ  ดังนั้น  การศกึษาและการเรียนรูจึงเปนกลไก 
ที่ระบบตาง  ๆ  ใชการศึกษาเปนเครื่องมือ  ดังนั้น  ทุก  ๆ ระบบทุกหนวยงานจึงมีสวนรวมรับผิดชอบ 
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ตอการศึกษาตลอดชีวิตของทุกคนในสังคม  ตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  และ 
สถาบันตาง  ๆ  ในสังคม 
 
 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต 
 การศึกษาตลอดชีวิตประกอบดวยหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 
 1.  หลักการบรูณาการและความเชื่อมโยงอยางตอเนื่องของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถศึกษาหาความรู 
ไดตลอดชีวิตตั้งแตเกดิจนตาย 
 2.  หลักความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา  โดยสงเสรมิใหประชาชนทุกกลุม 
เปาหมายไดมโีอกาสเลือกศึกษาหาความรูตามศักยภาพและความตองการของตน  การศึกษาควรเปน 
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน 
 3.  หลักการเรยีนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกบัพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนของตนเองได 
 4.  หลักการศกึษาเพื่อชีวิต  โดยเนนการศกึษาที่บูรณาการการเรียนรูเขากับวิถีชีวิต 
ของผูเรียนและสภาพชุมชน  สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู 
ของตน  เปนการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกบัวิถีชีวิตของผูเรียน 
 5.  หลักการเรยีนรูเพื่อการคิดเปนและแกปญหาเปน  โดยสงเสริมกระบวนการวิเคราะห 
ตัดสินใจ  และแกปญหา  บนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผล 
 6.  หลักการกระจายอํานาจ  โดยใหผูเรียน  ชุมชน  และองคกรทองถ่ินมีสวนรวม 
เนนการคืนอํานาจการจดัการศึกษาใหกับชุมชนทองถ่ิน 
 7.  หลักการความยืดหยุนและความหลากหลาย  เพื่อมุงใหการศกึษามปีระสิทธิภาพ 
และตอบสนองตอความตองการดานการเรยีนรูของประชาชนอยางกวางขวาง 
 วิจิตร  ศรีสอาน  (2545  :  13–15)  ไดกลาวถึงแนวคิด  ทีม่าของหลักการเรื่อง 
การศึกษาตลอดชีวิต  และการเรียนรูตลอดชีวิต  สรุปไดดังนี ้
 1.  หลักความเสมอภาคในสทิธิและโอกาสทางการศึกษาของพลเมืองในประเทศที ่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้  ถือวาสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนเปนเรื่องสําคัญ 
อยางยิ่ง  พลเมอืงทุกคนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 
(Basic  Human  Rights)  ของคน 
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 2.  การจัดการศึกษาภาคบังคบันั้นรัฐตองจดัเปนบริการใหเปลา  สวนจะจัดไดกี่ปนั้น 
ขึ้นอยูกับศกัยภาพของแตละประเทศ  ซ่ึงสําหรับประเทศไทยนั้นไดประกาศไวในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  43  หมวดของสิทธิของประชาชนชาวไทยทีใ่หหลักประกนัวารัฐจะตองจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  อยางกวางขวางและทัว่ถึง  และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย 
 3.  หลักของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน  การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็ว  และเปนแรงกระตุนทีท่ําใหความสําคัญของการเรียนรู 
ตลอดชีวิตทวขีึ้นมาจากแนวความคิดที่มาเชิงปรัชญา  เชิงสิทธิ  เชิงโอกาส  เพราะสิ่งที่รูที่เรียนลาสมัย 
เร็วมาก  การศกึษานับวาเปนเรื่องสําคัญ  เปนเสมือนปจจยัที่  5  ของการดํารงชีวิตเพิม่ขึ้นจากปจจัย  4 
อันไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  ในที่สุดจงึตองมีการศึกษาตอเนื่องเพือ่ 
ใหคนทันสมยัอยูเสมอ  (รายละเอียดดูไดจากภาคผนวก  ก) 
 อดุลย  วิริยเวชกุล  (2548  :  53–58)  ไดกลาวถึงปจจยัที่มีผลกระทบตอกระบวนทัศนใน 
มิติการเรียนรูตลอดชีวิต  ไวดังนี ้
 1.  อิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในยุคนี้เปนไปดวยอัตราที่รวดเรว็กวาเดมิอยางมาก  บรรดาการคนพบใหม  ๆ  มีมากขึ้น 
และรวดเร็วขึน้  สวนหนึ่งและสวนสําคัญของปจจัยนีก้ค็ือ  การที่มีเครื่องมือเครื่องใช  หรืออุปกรณ 
ที่ทันสมัย  และมีความเปนอตัโนมัติสูงมาใชในการศึกษา  ในการคนควาวิจัย  ตัวอยางเชน  การวเิคราะห
ทางพันธุกรรม  วิเคราะหหา  ดี  เอ็น  เอ  ซ่ึงแตเดิมตองอาศัย  “มือทํา”  ก็เปลี่ยนมาใชเครื่องมืออัตโนมัติ
หรือกึ่งอัตโนมัติมาชวยในการวิเคราะห  ทาํใหเกดิความรวดเรว็  การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ศึกษาวจิัยดานตาง  ๆ  ก็ทําใหเกิดความงายและความรวดเร็วในการศึกษาวิจยั  และการคนหาขอมูล 
ความรูตาง  ๆ  อยางมาก  เปนเหตุใหผูเรียน  ผูศึกษาวิจัยจําเปนตอง  “เรียนใหมตลอดเวลา”  หรือ   
“เรียนเพิ่มเติมตลอดเวลา”  เพื่อจะมีความกาวหนา  เพื่อที่จะทันสมัย  เพื่อที่จะทันเหตุการณ  เพื่อทีจ่ะ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น 
 2.  โครงสรางอุตสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงไป  เราคงทราบกันดวีาในยคุใหมนับแตได 
มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ไดเร่ิมตนมาจากประเทศอังกฤษนั้น  โครงสรางอุตสาหกรรมได 
เปลี่ยนแปลงไปมาก  ในประเทศของเรายิ่งเห็นไดชัดเจนมาก  การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางจาก 
เกษตรกรรมมาเปน  “เกษตร–อุตสาหกรรม”  หรืออุตสาหกรรมในประเทศตาง  ๆ  นั้น  เปนเหตุให 
ตองปรับเปลี่ยนทั้งระบบการศึกษา  และเนื้อหาสาระทีป่ระชาชนตองเรียนเสียใหมตามไปดวย 
อันเทากับเปนการเรงกระบวนทัศนไปสู  “การเรียนรูตลอดชีวิต”  นั่นเอง 
 3.  ประชากรโลกที่เปล่ียนไป  องคประกอบประชากรโลก  ประเพณี  วฒันธรรม   
ไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  ในยุคปจจุบัน  การเดินทางไปจากชุมชนของตน  การยายถ่ิน 
การไปประกอบอาชีพนอกชมุชน  หรือประเทศเดิมของตนนั้นไดขยายขอบเขตไปมากมาย  อันมีเหต ุ
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มาจากการคมนาคม  การสื่อสารที่ดีขึ้น  หรือแมแตผลกระทบจากความขัดแยงที่ทําใหตองมีการ 
อพยพในลักษณะตาง  ๆ  มากมาย  ประชากรจากทุกแหงในโลกยอมตองการการดํารงชีพที่ดีกวา 
สบายกวา  มีคณุภาพชวีิตทีน่าจะ  “ดีกวา”  มีอาชีพที่พึงพอใจและสรางรายไดใหแกตนเองและ 
ครอบครัวไดมากกวา  ปจจยัตาง  ๆ  เหลานี้มีผลทําใหบคุคลตองเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 4.  อิทธิพลของโทรทัศนและสื่ออ่ืน  ๆ  โทรทัศนและสื่ออ่ืน  ๆ  เปนปจจยัที่สําคัญที่สุด 
ที่ทําให  “ลดชองวาง”  ระหวางบุคคลและประชากรที่พํานกัอาศัยในทองถ่ินตาง  ๆ  ทําใหบุคคลมี 
ความทันสมัยและทันเหตุการณ  อันเปนการกระตุนที่สําคัญที่ทําใหประชาชนตองการชีวิตและ 
ความเปนอยูทีไ่มแตกตางจาก  “ภาพและความนึกคดิ”  ที่ไดจากโทรทัศนและสื่อ  ซ่ึงเทากับเปนทั้ง 
“ตัวกระตุน”  และ  “ตัวประกอบ”  ทําใหบคุคลตอง  “เรียนรูตลอดชีวิต” 
 5.  ธรรมชาตขิองงานที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  แตเดมิมานั้น  อนาคตของนักเรียน 
ในโรงเรียนพอจะคาดหมายไดโดยไมยากนัก  เชน  ถาบดิามารดาประกอบอาชีพทํานา  ผูเปนบุตรธิดา 
ก็มีทางเปนไปไดมากวาตองสืบสานอาชีพที่บิดามารดาทาํ  คือ  ทํานา  ถาบิดามารดามีอาชีพคาขาย 
ความเปนไปไดอยางมากก็คอื  บุตรหลานของตนก็จะมอีาชีพคาขายเจริญรอยตามบิดามารดา  จะมี 
นอยคนมากทีจ่ะเปลี่ยนอาชพีไปประกอบอาชีพอยางอื่น  ยิ่งกวานั้น  การประกอบอาชีพเจริญรอย 
ตามบิดามารดาหรือบรรพบุรุษนั้นไดเปนไปในลักษณะเชนนี้มานานแลว  การยายถ่ินฐานไปประกอบ 
อาชีพอยางอื่น  หรือที่อ่ืน  ๆ  ก็นับไดวามีนอยมาก 
 ในปจจุบนับุคคลมีการศึกษาดีขึ้น  บานเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ในทกุ ๆ ดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสื่อสารและการคมนาคม  ปจจัยเหลานี้เหน็ไดชัดวาทําใหลักษณะ 
การประกอบอาชีพก็ตองเปลีย่นแปลงตามไปดวย  แมแตในกลุม  “ผูมีการศึกษา”  อาทิ  ไดรับปริญญา 
แพทย  วิทยาศาสตร  ลักษณะของงานที่ทําในปจจุบนัก็เปลี่ยนแปลงและแปรเปลี่ยนไปอยางมากมาย 
เชนกัน 
 6.  ความจําเปนจากสภาวะแวดลอม  สังคมคือบุคคล  ครอบครัว  ที่มาอยูรวมกนัอยูใน 
ชุมชนเดียวกนั  การไปมาหาสู  การมีปฏิสัมพันธ  การทํากิจกรรมรวมกนั  และอื่น  ๆ  ยอมทําให 
บุคคล  ครอบครัวและประชาชนเหลานั้นสงัเกตและเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตนเอง  เรียนรูและสังเกต 
ชีวิตความเปนอยู  วิถีชีวิต  คณุภาพชวีิตของสังคม  และชุมชนของตน  ของประเทศ  และในโลก 
ส่ิงแวดลอมตาง  ๆ  เหลานี้เองมีสวนเปนตวักระตุนที่สําคญัที่บุคคลตองการในสิ่งที่ดีขึน้  ซ่ึงเทากับ 
เปนการชักนําและทําใหตองมีการเรียนรูตลอดเวลา  นั่นเอง 
 7.  ศักยภาพสวนบุคคลท่ีตองปรับเปล่ียน  ตัวกระตุน  ตวัขับเคลื่อนใหบุคคลตองการ 
ในสิ่งที่ตนเองคิดวาดีขึ้นกวาเดิม  เชน  ความพึงพอใจของตนเองในดานตาง  ๆ  อาทิ  การดํารงชีพ 
การประกอบอาชีพ  ความสะดวกสบาย  คุณภาพชวีิต  วถีิชีวิต  เหลานี้เปนทั้งตัวกระตุนและขับเคลือ่น 
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ใหตนเองตองปรับเปลี่ยน  และการปรับเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็คือ  การเรียนรูใหม  การเรียนรูอยาง 
ตอเนื่อง  หรือการเรียนรูตลอดชีวิต  นัน่เอง 
 8.  ระบบโครงสรางอํานาจในโลกที่เปล่ียนแปลงไป  ระบบโครงสรางอํานาจในโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  “ขั้วอํานาจ”  ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิจนอาจจะเรียกไดวา  “กลับตาลปตร”  นั้น 
มีผลสําคัญทําใหภาคการผลิตของประเทศตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย  ซ่ึงยอมหมายถงึ  แรงงานที่ใช 
ก็ตองปรับเปลี่ยนตามไปดวยเชนเดยีวกัน  เห็นไดชัดจากการที่ผูใชแรงงานของไทยตอง  “อพยพ 
ยายถ่ิน”  ไปประกอบอาชีพในประเทศอื่น  ๆ  ซ่ึงหลายประเทศเราก็คงจะเคยคิดวาเปนไปไดอยางไร 
ที่เขามีอํานาจทางการเงินและดานอืน่  ๆ  ที่ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายมหาศาล  เชนญี่ปุน  เกาหลีใต 
ไตหวนั  ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี  เปนตน   
แรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตอบสนองโครงสรางอํานาจที่เปลี่ยนแปลงไปไดนั้น  จะมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผลดีมากนอยเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับความรู  ความสามารถ  และทักษะของแรงงาน  ซ่ึง 
ประเด็นที่สําคญัอยางมากในการปรับเปลี่ยน  ณ  จดุนี้ก็คอื  การเรียนรูตลอดชีวิตของบรรดาผูใช 
แรงงานในกลุมตาง  ๆ  เหลานั้น  นั่นเอง 
 
1.4  วิถีแหงการเรียนรู 
 เมื่อพิจารณาเรือ่งของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตแลว  จะพบวาวิถีแหงการเรียนรู 
(Modes  of  Learning)  ที่คนจะใฝหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตนั้น  มาจากการจัดการศกึษา 
3  ระบบ  คือ 
 1.  การศึกษาในระบบ  (Formal  Education)  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย 
วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมนิผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการ 
สําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 2.  การศึกษานอกระบบ  (Nonformal  Education)  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน 
ในการกําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและ 
ประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ 
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 
 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal  Education)  เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรู 
ดวยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม  และโอกาส  โดยศกึษาจากบุคคล  ประสบการณ 
สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ือ  หรือแหลงความรูอ่ืน  ๆ  ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพธิภัณฑ  หอศิลป  
สวนสัตว  สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ  เปนตน 
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1.5  ปจจัยสูความสําเร็จของการเรียนรูตลอดชีวิต 
 การที่จะทําใหแตละบุคคลมีการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้  ผูเขียนขอเสนอปจจัยสูความสําเร็จ 
ซ่ึงประกอบดวย 
 
 1.5.1  คนตองมีธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จที่เรียกวา  อิทธิบาท  4  อันไดแก  ฉันทะ 
วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  ขอขยายความเพื่อใหผูอานไดเขาใจยิ่งขึน้  ดังนี ้
 ฉันทะ  หมายถึง  ความพอใจและเห็นคณุคาในฐานะที่เปนสิ่งที่ตนถือวาดีที่สุด 
ที่เราควรจะได  ขอนี้เปนศรทัธากําลังใจอันแรกที่ทําใหเกิดคุณธรรมในขอตอ  ๆ  ไปทุกขอ 
 วิริยะ  หมายถึง  ความพากเพียร  และ  การกระทําที่ตอเนื่องไมขาดตอน 
เปนระยะเวลาจนประสบความสําเร็จ   
 จิตตะ  หมายถงึ  การเอาใจจดจอและความไมทอดทิ้งส่ิงนั้นไปจากความรูสึก 
ของตัว  ทําส่ิงซ่ึงเปนวัตถุประสงคนั้นใหเดนชัดอยูในใจเสมอ  คํานี้รวมความหมายของคําวา  สมาธิ   
อยูดวย 
 วิมังสา  หมายถึง  การตรวจสอบในเหตแุละผลแหงความสําเร็จเกี่ยวกบัเรื่องนั้น ๆ 
ใหลึกซึ้งยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป  ซ่ึงคํานี้รวมความหมายของคําวา  ปญญา  ไวดวย 
 1.5.2  คนตองมีความสามารถในการคนหาความรู  ซ่ึงตองมีความรูความสามารถดาน 
เทคโนโลยีในการสื่อสาร  (Information,  Communication  and  Technology)  และมีความสามารถ 
และทักษะในการอาน  (Reading  Skill)  ในการคิดเชิงวิเคราะห  (Thinking  Skill)  และในการเขียน 
(Writing  Skill) 
 1.5.3  คนตองมีความสุขในการเรียนรู 
 1.5.4  คนตองสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเกดิประโยชนทั้งตอตนเอง  ชุมชนและ 
สังคม 
 
1.6  คุณคาของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 การเรียนรูตลอดชีวิตเปนกญุแจสําคัญสูศตวรรษที่  21  และจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยน 
เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานซึ่งวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา  เพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลา 
และจังหวะชีวติของมนุษยเราซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
2540  :  106)  ในสังคมปจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแงมุมของชีวิตมนุษย  ดังนัน้จึงม ี
ความจําเปนทีจ่ะตองมีการเรยีนรูตลอดชีวติเพื่อรองรับการเติบโตของทั้งการประกอบอาชีพ  และ 
ความชํานาญในวิชาชีพของผูเรียน  รวมทัง้ความพึงพอใจสวนตวัดวย  ผูคนในสังคมแหงการเรยีนรู 
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ทําการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และเพื่อพยายามเติมเตม็ใหแกศักยภาพ 
ของตนเอง  การปรับปรุงคุณภาพในการทํางานก็จะนําไปสูคุณภาพของสินคาและการบริการที่ดีขึ้น   
ซ่ึงก็จะเปนการเพิ่มการแขงขันของเศรษฐกิจไรพรมแดนในเชิงบวก  ในสังคมที่ผูคนมีความรูเพิ่ม 
มากขึ้น  ความรังเกียจเดียดฉนัทและการขาดความอดทนก็จะลดนอยลง  คุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 
ก็จะดีขึ้นเปนอยางมาก  ซ่ึง  วิจิตร  ศรีสอาน  (2545  :  24–25)  สรุปคุณคาของการศึกษาและ 
การเรียนรูตลอดชีวิตเปนขอ  ๆ  ไดดังนี ้
 1.  การเพิ่มการแขงขนัของเศรษฐกิจไรพรมแดนในเชงิบวก 
 ในเศรษฐกิจแบบไรพรมแดนนั้น  มีความจําเปนที่จะตองมีคณะทํางานที่มี 
ความหลากหลายดานสาขาวิชาและวัฒนธรรม  บัณฑิตที่จบจากมหาวทิยาลัยตาง  ๆ  จึงถูกคาดหวงั 
ไววาจะมีความสามารถ  คานิยม  และทัศนคติเชิงบวก  บัณฑิตจะตองมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอใน 
สาขาวิชาเอกของตน  และมคีวามรูความสามารถในระดบัหนึ่งในศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง 
มีความสามารถในการคนหา  ทําความเขาใจ  และนําขอมลูตาง  ๆ  ไปประยุกตใชใหได  บัณฑิต 
ทั้งหลายจึงจําเปนตองมีความรูดานคอมพวิเตอรและสารสนเทศดวย  คนที่จะสามารถทํางานในโลก 
ที่ไรพรมแดนไดตองมีความรูในเรื่องของทักษะทัว่  ๆ  ไป  ในระดับที่สูงพอประมาณดวย  เชน   
ความสามารถในการสื่อสาร  ซ่ึงก็รวมทั้งทกัษะดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ในสองภาษาหรือ 
มากกวานั้น  ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอืน่  ซ่ึงก็หมายถึงตองมีทักษะในการเขาสังคม 
และสรางเครือขาย  (Interpersonal  &  Networking  Skills)  คน  ๆ  นั้นจะตองเปนคนที่มีความคิด 
ริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงความคิดเห็น  มคีวามเปนผูนํา  และมีทักษะในการบริหารจดัการ   
ในขณะเดยีวกนั  บัณฑิตทั้งหลายก็จะตองมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  และมีศีลธรรม 
เปนอยางมากดวย  ผูคนทีจ่ะอยูในโลกที่ไรพรมแดนไดจะตองยอมรับคานิยมที่เปนหลักสากล  เชน   
ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน  สันติภาพ  และความหวงใยในสิ่งแวดลอม  คน  ๆ  นั้นจะตองเปน 
คนที่มีความอดทนอยูรวมกบัผูอ่ืนไดดี  และช่ืนชมในความหลากหลายของวัฒนธรรมตาง  ๆ  ดวย   
ความสามารถเหลานี้ไมใชวานักเรียนนักศกึษาจะเรยีนรูไดหมดในชวงทีศ่ึกษาอยูในระบบ   
แตพวกเขาจะไดเรียนรูและซึมซับมันในชวงระยะเวลาตาง  ๆ  ของชีวิต  ดังนั้น  เปาหมายของ 
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  จึงเพือ่เปนการเติมเต็มใหกบัตนเองเทาที่ศักยภาพของแตละคน 
มีอยู 
 ในสังคมแหงขอมูลขาวสารและเศรษฐกิจที่ไรพรมแดนที่มีความกาวหนาทางดาน 
งานวิจยัและการนําเทคโนโลยีใหม  ๆ  มาใชนั้น  ก็จะนําไปสูการเพิ่มการแขงขันในเชิงบวกใหกับ 
การทํางานในองคกรตาง  ๆ  ที่รวมไปถึงการมีวิสัยทัศน  กลยุทธ  และโครงสรางสําหรับการเรียนรู 
อยางตอเนื่อง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการนั้นจะตองสนับสนนุการเรียนรู 
โดยผานการรบัรูขอมูลขาวสาร  ความคิดและประสบการณใหม  ๆ  ทั้งในแบบที่เปนทางการและ 
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ไมเปนทางการ  พนักงานจะตองมีโอกาสกลับไปรับการศึกษาและเรียนอยูเร่ือย  ๆ  เพื่อคอยดูแล 
บํารุงรักษาคุณภาพการทํางานของตน  และเพื่อเตรยีมพรอมรับมือกับความตองการใหม  ๆ  ที่มีเขามา 
การพัฒนาสิ่งตาง  ๆ  ในสถานประกอบการเหลานี้ก็จะนาํไปสูคุณภาพที่ดีขึ้นของสินคาและการบรกิาร 
ซ่ึงก็จะเปนแรงกระตุนใหเกดิการพัฒนาของเศรษฐกิจทัว่ทั้งสังคมที่มากขึ้นไปอีก 
 2.  การพัฒนาตนเอง 
 คาเฉลี่ยของอายุคนนั้นเพิ่มขึน้มาก  เพราะความกาวหนาทางดานการแพทยและ 
คุณภาพชวีิตโดยทั่วไปดีขึ้น  คนที่เกษยีณอายุตอน  60  หรือ  65  ยังแข็งแรงและยังคงสามารถ 
ชวยเหลือในเรือ่งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก  พวกเขาอาจจําเปนตองไดรับ 
การฝกอบรมอีกบางเพื่ออาชพีใหมของตน  คนที่เกษยีณอายุแลวบางคนก็มีเวลาที่จะศกึษาเพิ่มเติม 
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสวนตวั  เราจะตองจดัการศึกษาสําหรับผูใหญหรือการศึกษาตอเนื่อง 
(Continuing  Education)  ไวเพื่อรองรับนกัเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และผูอาวุโสที่มีความประสงค 
จะเขารับการศกึษาเพิ่มเติม  ไมวาจะเปนเพือ่การงานใหม  หรือเพื่อความเพลิดเพลินสวนตวั 
 ในชวงเวลาหนึ่งของผูหญิง  เขาอาจจะเลือกและทุมเทใหกับการตั้งครอบครัวและ 
เล้ียงลูก  (แทนการทํางาน)  แตอยางไรก็ตามเมื่อเด็ก  ๆ  นั้นเริ่มที่จะโตพอและดแูลตัวเองไดบางแลว 
ผูหญิงหลายคนก็มีความประสงคที่จะกลบัไปทํางานเพือ่ใหผูหญิงเหลานั้นไดปรับความรูของตนให 
ทันกับยุคสมัย  เพิ่มพูนและเรียนรูทักษะใหม  ๆ  ใหโอกาสในการเรยีนรูตลอดชีวิตสําหรับผูหญิง 
เหลานี ้
 3.  การแกปญหาดานสงัคมและวัฒนธรรม 
 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตอเนื่องนั้นก็อาจเปนเครื่องมือในการแกปญหา 
ดานสังคมและวัฒนธรรมได  ในสังคมทีผู่คนมีการศึกษาที่ดีขึ้น  ความรังเกียจเดียดฉันท  และการขาด 
ความอดทนกจ็ะลดลง  ดังนัน้  ในชุมชนเชนนี้ก็จะมีความเขาใจและสันติสุขเพิ่มมากขึ้น  การศึกษา 
ตลอดชีวิตเปนการสงเสริมการแกปญหาทางสังคมและจิตวิทยาที่เปนผลมาจากการอยูในสังคม 
ที่ประกอบไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย  หรือความเครียดอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงตาง  ๆ   
ที่เกิดขึ้น  ดังนัน้  การศึกษาตลอดชีวิตสามารถที่จะสงเสริมการอยูรวมกนัอยางเปนอนัหนึ่งอันเดียวกนั   
อยางสันติสุข  และอยางมีความสุขของผูคนในสังคมได 
 
1.7  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาผูใหญ  การศึกษาตอเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัย                           
       ในฐานะทีเ่ปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต 
 การศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (Nonformal  Education)   
เดิมใชคําวาการศึกษาผูใหญ  (Adult  Education)  หมายความถึงกิจกรรมการศึกษาทุกประเภททีจ่ัดขึน้ 
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สําหรับประชาชนวัยผูใหญทีอ่ยูนอกระบบโรงเรียน  ตอมาในระยะหลังผูที่เกี่ยวของไดตระหนักวา 
บริการการศึกษาผูใหญซ่ึงจดัขึ้นนอกระบบโรงเรียนนั้นไมสามารถจัดไดครอบคลุมเด็กและเยาวชน 
ที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงไดคดิเรื่องการศึกษานอกระบบ  (Nonformal  Education)  
ขึ้นมาเพื่อใหสามารถจัดบริการใหครอบคลุมบุคคลทุกชวงอายุ  ถาหากจะทําความเขาใจยิ่งขึน้   
การศึกษาผูใหญก็จะหมายถงึการศึกษานอกระบบสําหรับผูใหญนั่นเอง  (เฉลียว  บุรีภักด.ี    2532  :   
283) 
 ดับเบิลยู  สตีน  แมคคอลล  (W.Steen  Mecall  อางอิงมาจาก  เพ็ญศรี  ทวิสุวรรณ.    2532  :  
317)  กลาววา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  หมายถึง  ประสบการณทั้งหลายซึ่งทําใหเกดิการเรยีนรู 
ซ่ึงอยูนอกระบบชั้นเรียนของภาคปกติการศึกษานอกระบบโรงเรียนมคีวามหมายกวางขวางมาก 
หมายถึงการศกึษาทุกอยางตัง้แตการเรียนรูจากพอแม  การเรียนรูจากประสบการณ  การเรียนรู 
จากเพื่อน ๆ การเรียนรูจากสือ่มวลชน  การเรียนรูจากโรงเรียนผูใหญ  และจากหนวยพัฒนาตาง ๆ  
การเรียนรูจากการฝกงาน  การเรียนรูจากกลุมหนุมสาว  การเรียนรูจากสมาคมตาง ๆ เปนตน 
 ยูเนสโก  (อางอิงมาจาก  เพญ็ศรี  ทวิสุวรรณ.    2532  :  319)  ไดใหความหมายของการศึกษา 
ผูใหญวา  การศึกษาผูใหญ  หมายถึง  กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึน้ทั้งหมด  ไมวาจะเปนเนื้อหา  
ระดับ  และวิธีการ  ไมวาจะเปนทางการหรอืไมเปนทางการ  ไมวาจะเปนการเพิ่มหรือการทดแทน
การศึกษาที่เร่ิมตนที่โรงเรียน  วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  และการเปนชางฝกหัดซึ่งบุคคลที่สังคม 
ถือวาเปนผูใหญ  (โดยหลักสากลถือวาประชาชนอายุ  20  ปขึ้นไปคือผูใหญ)  ไดพฒันาความสามารถ
เพิ่มพูนและปรับปรุงคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในสองดาน  คือ  พัฒนาตนเอง  และการมีสวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิ  วัฒนธรรม   
และสังคม  อยางสมดุลและมีอิสระ   
 การศึกษาตอเนื่อง  (Continuing  Education)  หมายถึง  การศึกษาที่จดัขึ้นเพื่อสนองความ
ตองการและความจําเปนของบุคคลตอเนื่องไปจากการศกึษาที่ไดรับจากการศึกษาขัน้พื้นฐานและการ
อุดมศึกษาการใหความหมายในลักษณะนี้ช้ีใหเห็นวาส่ิงที่บุคคลไดเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
และระดับอดุมศึกษาซึ่งจัดในโรงเรียน  วทิยาลัย  มหาวทิยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ นั้น  เมื่อ
ผูเรียนเรียนจบตามหลักสูตร  เชน  จบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  12  ป  และเรียนอุดมศกึษาอีก  4-6  ป  
แลวแตสาขาวชิานั้น  เมื่อจบจากสถาบันแลวไมมีโอกาสกลับเขามาเรียนอีกทั้ง ๆ ที่มีความจําเปนตอง
เรียนรูอีกดวยความจําเปนดงักลาวความคดิเรื่องการศึกษาตอเนื่องจึงเกิดขึ้นจากสวนตาง ๆ ของสังคม 
โดยจัดเปนหลักสูตรระยะสัน้ตามความตองการที่นอกเหนือจากการศกึษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศกึษา
เปนสําคัญ 
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 ยูเนสโก  ไดเสนอแนวคิดเรื่องการศึกษาตอเนื่องภายใตโครงการสัมมนาในโครงการจดั 
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชนแหงเอเชียและแปซิฟก  เมื่อป ค.ศ.1987  ซ่ึงไดเสนอรูปแบบของ 
โปรแกรมสาขาการศึกษาตอเนื่องไว 6 รูปแบบ  ไดแก  (ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ.    2549  :  Web  Site) 
  1.  การจัดการศึกษาหลังจากการรูหนังสือ  ซ่ึงมีเปาหมายที่จะคงสภาพการรูหนังสือ  
พัฒนาทักษะการเรียนรูพื้นฐานตอการดํารงชีวิต  เชน  คดิเลขได  แกปญหาได  อานไดคลองแคลว   
เปนตน 
  2.  การจัดการศึกษาเพื่อการเทียบโอนซึ่งจดัเปนโปรแกรมที่ผูเรียนสามารถนําความรู 
ที่ไดกลับไปเทียบโอนเขาสูหลักสูตรของการศึกษาในระบบได 
  3.  การจัดการศึกษาเพื่อการมีรายได  เพื่อชวยใหกลุมเปาหมายมีความรู  มีทักษะ 
ในการประกอบอาชพี  หรือพัฒนาอาชีพ  โดยมุงที่จะใหมีรายไดเพิ่มขึน้  สามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 
  4.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะชวีิต  โดยมีจดุมุงหมายที่จะใหม ี
ความรู  ความสามารถที่จําเปนตอการใชชีวิตไดอยางมคีวามสุขในสังคมปจจุบัน 
  5.  การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความสนใจของบุคคล  โดยเปดโอกาสใหผูเรียน 
มีสวนรวมในการเสนอความตองการของตน  เพื่อใหมีการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการ   
เชน  เร่ืองศิลปะ  วัฒนธรรม  การเมือง  ศาสนา  เปนตน 
  6.  การจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับอนาคต  โดยเนนไปที่การเตรยีมคนใหม ี
ความรู  และทกัษะสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิต  ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
สังคมของประเทศ  หรือของโลก  ขอบเขตของการศึกษาตอเนื่องดังกลาวแสดงใหเหน็ความกวางขวาง  
ครอบคลุมเนื้อหาตาง ๆ ซ่ึงนอกเหนือจากทีจ่ัดในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนเนื้อหาสาระที่จําเปนตอ 
การใชชีวิตในปจจุบนั  และเปนเรื่องที่คนทุกคนควรจะไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษา 
ที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal  Education)  เปนการศกึษาที่มีหลากหลายรูปแบบไมเปน
ทางการแตการศึกษาชนิดนีท้ําใหบุคคลเกดิการเรียนรูไดการที่ไมสามารถจัดการใหการศึกษา 
ตามอัธยาศัยมรูีปแบบชัดเจนแนนอนไดเพราะการศึกษาชนิดนี้เปนลักษณะที่ไมชัดเจนแนนอน 
หากเราเอากรอบของการจัดการศึกษาทัว่ ๆ ไปมาจับ  เชน  เปาประสงค  หลักสูตร  กระบวนการเรียน 
การสอน  ส่ือ  และวิธีการวัด  และประเมนิผลมาจับจะเหน็วาเราตอบคําถามเหลานี้ไมไดโดยส้ินเชิง   
ฉะนั้นการทําความเขาใจกับการศึกษาตามอัธยาศัยควรไดพิจารณาประเด็นตอไปนี้  (ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ.     
2549  :  Web  Site) 
  1.  การศึกษาตามอัธยาศัยเกดิขึ้นไดทุกหนทกุแหงตามแตสถานการณจะพาไป
สถานการณแหงการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาไมจํากัดสถานที่  อายุ  กลุม  รูปแบบ  หรือวิธีการเรียนรู 
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  2.  การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสัมพันธกับส่ิงที่จะกอใหเกดิการเรียนรู   
จะเปนบุคคล  วัตถุ  ส่ิงของ  สถานการณใด ๆ ก็ตาม  จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม  เชน  เรียนจากพอแม  
เรียนจากการทดลองทํา  เรียนจากการพาตนเองเขาไปสูเหตุการณ  เรียนจากการสัมผัสวัสดุส่ิงของ   
ส่ือ  ฯลฯ  การเรียนรูดังกลาวเกิดขึ้น  ณ  จุดหนึ่งภายในใจของบุคคล 
  3.  ลักษณะของการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาตามอัธยาศยั  โดยทัว่ไปมลัีกษณะ 
เฉพาะที ่
 3.1  เปนการเรยีนรูที่ตั้งอยูบนฐานของการสนทนา  (Conversation  Base) 
 3.2  ผูเรียนเปนผูกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง  นับแตเลือกที่จะเรียนหรือไมเรียน   
จะเรียนเร่ืองใด  และพอเพียงแลวหรือยัง    
 3.3  การเรียนรูคาดหมายลวงหนาไมได  (Unpredictable)  บางสถานการณ   
เกิดการเรยีนรู  แตบางสถานการณไมเกิดการเรียนรู  บางคนเกิดการเรียนรู  แตในสถานการณเดียวกนั 
บางคนไมเกิดการเรียนรู 
 3.4  การประเมินผลอยูที่ตวัผูเรียนเองเปนสําคัญ  แตบางกรณีขึ้นอยูกับบุคคลที่
เกี่ยวของดวยที่จะยอมรับความรูที่เกิดขึน้  แตไมมีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนแนนอน 
  4.  ผลของการเรียนรูที่เกดิจากการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีอยูโดยไมรูตวั  เพราะเปน 
การสั่งสมมาทีละเล็กละนอย  ไมอาจคาดหวังไดวาผลของการเรียนรูเปนอยางไรจนกวาจะนํามาใช 
ในชีวิตจริง  การประเมินจึงทําไดไมงาย  เพราะคุณคาของผลการเรียนรูตามอัธยาศัยไมใชส่ิงที่จะ 
นําไปสูการเรยีนตอไดมากเทากับการนําไปใชในชวีิตจรงิ 
  5.  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเปนเพียงการจัดการใหบุคคลเรียนรูอยางไมเปน
ทางการในรูปแบบที่หลากหลายโดยการจดัสภาพแวดลอม  ปจจัยเกื้อหนุน  บรรยากาศ  สถานการณ   
ใหบุคคลไดเรียนรู 
 ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดมขีอกําหนด  เร่ือง  การศึกษา 
ตามอัธยาศัยไวในมาตรา  25  ความวา  “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้แหลงการเรียนรู 
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพธิภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ   
สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูล   
และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”  ซ่ึงชื่อเว็บไซดของแหลงเรียนรูดังกลาว 
ดังในภาคผนวก  ค 
 สรุปวา  การศึกษาตลอดชีวติเปนเปาหมายของการศึกษาในภาพรวมทัง้หมดของประเทศ  
เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุกสถานการณ  เวลา  และสถานที่   
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อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความตองการและความสนใจ  เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีิตของบุคคล   
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  สวนการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้เปนทั้งนิสัยและกระบวนการเรียนรูของ 
แตละบุคคล  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอันเปนผลมาจากการไดรับความรูหรือ 
ประสบการณจากการจดัการศึกษา  หรือจากกิจกรรมในวถีิชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาตั้งแต 
เกิดจนตาย  เมือ่บุคคลเปนผูใฝที่จะเรียนรูตลอดชีวิตก็จะทําใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึง 
ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จทีจ่ะทําใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิตนั้น  ประกอบดวยบุคคลตองมีอิทธิบาท 4 
ไดแก  ฉนัทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  ตองมีความสามารถในการคนหาความรู  ไดแก  ความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  และความสามารถตลอดจนทักษะในการอาน  การคิดวิเคราะห 
และการเขยีน  ตองมีความสุขในการเรียนรู  และตองสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอ 
ตนเอง  ชุมชนและสังคม  ซ่ึงจะนําสังคมใหกลายเปนสังคมแหงการเรยีนรูตามอุดมการณของการจัด 
การศึกษาของชาติ  เพื่อใหผูอานมองเห็นภาพรวมของการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนใน 
สังคมแหงการเรียนรู  ผูเขียนขอสรุปเปนแผนภาพคนในสังคมแหงการเรียนรูดังแผนภาพที่  1.1 
 

 
 

แผนภาพที่  1.1  คนในสังคมแหงการเรยีนรู 
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บทที่  2 
ระบบการใหบริการทางการศึกษา 

 
 เนื่องจากผูเขยีนไดเสนออุดมการณในการจัดการศึกษาของชาติความหมาย  หลักการ   
วิถีแหงการเรียนรู  ปจจัยสูความสําเร็จของการเรียนรูตลอดชีวิต  และคณุคาของการศกึษาและ 
การเรียนรูตลอดชีวิตในบทที่  1  แลว  ในบทนี้จะกลาวถึงระบบการใหบริการทางการศึกษา   
(Delivery  System)  2  ระบบ  ที่เปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต  ไดแก  ระบบการจัดการเรยีน 
การสอนแบบเผชิญหนา  (Face–to–Face  Learning)  และระบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล   
(Distance  Open  Learning)  ซ่ึงการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง  2  ระบบนี้  นับวาเปนระบบ 
การใหบริการทางการศึกษาที่เปนพื้นฐานที่จะทําใหทุกคนที่สนใจใฝศึกษาหาความรู  การหาคําตอบ 
ตอคําถามที่วา  ทําอยางไรการจัดการศึกษาจึงจะเกื้อหนุนใหเปนการศึกษาเพื่อทุกคน  (Education   
for  All)  และเปนการศึกษาตลอดชีวิต  (Lifelong  Education)  คําตอบคงจะเกีย่วของกับระบบ 
การใหบริการทางการศึกษา  (Delivery  System)  ซ่ึงระบบการใหบริการทางการศึกษานั้นมักจะ 
กลาวถึงระบบใหญ  ๆ  2  ระบบ  (วิจิตร  ศรีสอาน.    2545  :  16–17)  ดังนี้ 
 1  ระบบการเรยีนการสอนแบบเผชิญหนา  (Face–to–Face   Learning)  เปนการ 
ใหการศกึษาในชั้นเรียน  มีปฏิสัมพันธ  (Interaction)  โดยตรงระหวางผูเรียนและผูสอน  ซ่ึงเปน 
ระบบที่มีความสําคัญ  และใชกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
 2  ระบบการเรยีนการสอนทางไกล  (Distance  Open  Learning)  เปนความ 
พยายามทีจ่ะใหบริการถึงตัวผูเรียนหรือใกลตัวผูเรียน  เมือ่ใดที่ระบบการใหการศึกษาเปนแบบ   
Open  Learning  แลว  จะไมมีการจํากัดจาํนวนผูเรียน  สําหรับคําวา  Distance  Learning  นั้น 
หมายถึง  การเรียนการสอนที่ผูเรียนและผูสอนอยูแยกกนัทางกายภาพ  ซ่ึงการเรียนการสอนทําได 
โดยอาศัยส่ือชนิดตาง  ๆ  ดังเชนในระยะแรก  ๆ  เราใชส่ือหลายประเภทเพื่อการติดตอรับ–สงขอมูล 
ดานการศึกษา  ที่เรียกวาการเรียนการสอนทางไกลที่เห็นไดเดนชดัจะม ี 3  ประเภท   
(กองบรรณาธกิาร  สาร  NECTEC.    2005  :  Web  Site)  ดังนี้ 
 1)  การเรียนการสอนทางไปรษณีย  ถือวาเปนยุคแรกเริ่มของการเรียนการสอนทางไกล   
มีการรับ–สงบทเรียนผานทางไปรษณยีซ่ึงจะตองใชระยะเวลามากในการติดตอกันแตละครั้ง  จึงเปน 
อุปสรรคอยางมากในการเรียนรู  เพราะเอกสารอาจสูญหายระหวางทางได 
 2)  การเรียนการสอนผานทางวิทยกุระจายเสียง  เรามีวิทยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
เปนเครื่องมือที่เชื่อมตอไปยงัภูมิภาค  ทั้งทีเ่ปนของกระทรวงศึกษาธิการ  ทบวงมหาวทิยาลัย   
(ซ่ึงปจจุบันเปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  และสถาบันการศึกษาหลายแหง 
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 3)  การเรียนการสอนผานทางโทรทัศนและเครือขายดาวเทียมของกรมการศึกษา 
นอกโรงเรียน  กรมสามัญศึกษาที่รวมกับมลูนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไทยคม  สถานีวิทย ุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย  ชอง  11  ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนวิธีการของการเรียนการสอนที่เราเคย 
ใชกันมา  จนถงึปจจุบันกย็ังมีการใชอยู  แตดวยปจจุบนัไอทีเขามามีบทบาทอยางมาก  เราสามารถ 
ติดตอกับคนทัง้โลก  สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดในเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้นการปรบัรูปแบบ 
การเรียนการสอนใหอยูในรปูแบบ  e–Learning  จึงเกดิขึ้น  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ยังสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบของ  e–Learning  อีกดวย 
 
2.1  ความหมายของ  e–Learning   
 e  เปนอักษรยอของคําวา  Electronic  ซ่ึงเมื่อนํามารวมกบั  Learning  เรามักจะเรยีกวา 
e–Learning  ซ่ึงถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2545  :  4–5)  ไดใหความหมายไว  2  ลักษณะ  ไดแก 
ความหมายโดยทั่วไป  คําวา  e–Learning  หมายถึงการเรยีนในลักษณะใดก็ไดหากถายทอดเนื้อหา 
ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนกิส  ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร  เครือขายอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต 
เอ็กทราเน็ต  หรือทางสัญญาณโทรทัศน  หรือสัญญาณดาวเทยีม  (Satellite)  ก็ได  ซ่ึงเนื้อหา 
สารสนเทศอาจอยูในรูปคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer–Assisted  Instruction)  การสอน 
บนเว็บ  (Web–Based  Instruction)  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  เชน  การเรียนจาก 
วีดิทัศนตามอธัยาศัย  (Video  On–Demand)  เปนตน  สวนความหมายเฉพาะนั้นหมายถึง  เนื้อหา 
หรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม  ซ่ึงใชการนําเสนอดวยตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ผสมผสาน 
กับการใชภาพเคลื่อนไหว  วดีิทัศน  และเสียง  โดยอาศยัเทคโนโลยีของเว็บ  (Web  Technology)   
ในการถายทอดเนื้อหา  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส  (Course  Management   
System)  ในการบริหารจัดการ  เชน  e–mail,  Web  Board  สําหรับตั้งคําถาม  แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรยีนกับผูสอนหรือวิทยากร  การทําแบบทดสอบ  การจัดใหมีระบบ 
บันทึกติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการเรียน  สวนใหญแลวผูเรียนที่เรียนจาก  e–Learning   
นั้นจะเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงจะศกึษาเนื้อหา 
ในลักษณะออนไลน 
 วิธีการเขาถึง  (Delivery  Methods)  การศึกษา 
 การแบง  e-Learning  ตามวธีิของการเรียนการสอนแบงเปน  2  ประเภท  ไดแก 
 1.  Synchronous  Learning  เปนการเรียนรูแบบหองเรยีนเสมือนจริง  (Vitual 
Classroom)  คือ  การจําลองสถานการณของหองเรียนไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การเรียนตอง 
กําหนดเวลาเรยีนไวเพื่อใหทัง้ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน  เปนการเรียนแบบเรียลไทม 
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(A  Real–time)  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  Asychronours  Learning  เปนการเรียนรูที่ทั้งผูเรียนและผูสอนไมไดอยูในเวลา 
เดียวกัน  ไมมปีฏิสัมพันธแบบเรียลไทม  (A  Real–time)  แตจะมีบทเรียนและเนื้อหาอยูบนเว็บ  
ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนผานโฮมเพจตาง  ๆ  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนตองเรียนดวยตนเอง 
ซ่ึงเรียนจากทีไ่หนกไ็ดขอใหมีอินเทอรเนต็  มีหองสนทนากับเพื่อนรวมชั้น  มีเว็บบอรด  และอีเมล 
สําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเหน็ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  และผูเรียนกับผูสอน 
 ลักษณะสําคัญของ  e–Learning 
 e–Learning  ที่ดีควรประกอบไปดวยลักษณะสําคัญดังนี้  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. 
2545  :  21–22) 
 1.  Anywhere,  Anytime  หมายถึง  e–Learning  ควรตองขยายโอกาสในการ 
เขาถึงเนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง  และสามารถเรียกดูที่ไหนและเวลาใดกไ็ด 
 2.  Multimedia  หมายถึง  e–Learning  ควรตองมีการนาํเสนอเนื้อหาโดยใช 
ประโยชนจากสื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเรียน  เพื่อใหเกดิความคงทน 
ในการเรยีนรูไดดีขึ้น 
 3.  Non–linear  หมายถึง  e–Learning  ควรตองมีการนําเนื้อหาในลักษณะ 
ที่ไมเปนเสนตรง  ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการ  โดยจะตองจัดหาการเชื่อมโยง 
ที่ยืดหยุนแกผูเรียน 
 4.  Interaction  หมายถึง  e–Learning  ควรตองมีการเปดโอกาสใหผูเรียน 
มีปฏิสัมพันธ  (โตตอบ)  กับเนื้อหาหรือกับผูอ่ืนได  คือ 
 4.1  e–Learning  ควรตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบ 
กับเนื้อหา  รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจไดดวยตนเอง 
 4.2  e–Learning  ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรยีน 
ในการติดตอส่ือสารเพื่อการปรึกษา  อภิปราย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นกับผูสอน  วิทยากร   
ผูเชี่ยวชาญ  หรือเพื่อน  ๆ 
 5.  Immediate  Response  หมายถึง  e–Learning  ควรตองมีการออกแบบใหม ี
การทดสอบเพือ่เปนการวดัและประเมินผล  ซ่ึงใหผลยอนกลับโดยทันทีแกผูเรียนไมวาจะอยูในรูป 
การทดสอบกอนเรียน  (Pre–test)  หรือการทดสอบหลังเรียน  (Post–test) 
 ประโยชนของ  e–Learning  จากเอกสารประกอบคําบรรยายเรื่อง  มารูจัก  e–Learning   
กันเถอะ  ของ  Academic  Resources  Development  Center  :  ARDC  (ม.ป.ป.  :  5–6)   
ไดกลาวถึงประโยชนของ  e–Learning  ไวดังนี ้
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 สําหรับผูเรียน 
 1.  เลือกเวลาเรียน  สถานที่เรียน  วิชาเรียนตามตองการ 
 2.  เรียนรูไดตามความสามารถของตน 
 3.  ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.  นําเทคโนโลยีที่เรียกวา  Hypermedia  หรือ  Hyperlink  มาใชทําใหเกิดความจํา 
ดีขึ้น  และรูสึกไมนาเบื่อในเวลาเรียน 
 5.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
 6.  ประหยดัคาใชจาย  เวลา  ในการเดินทาง 
 7.  ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 8.  มีเนื้อหาทีท่ันสมัย  ทันตอเหตุการณ 
 9.  แบบเรียน  e–Learning  สามารถใชงานไดกับทกุแพลตฟอรม  ทั้ง  Window,   
UNIX,  MAC 
 10.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับผูที่อยูหางไกลจากสถาบันการศึกษา 
 11.  มีโอกาสติดตอหรือปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น 
 12.  เพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีใหม  ๆ 
 สําหรับองคกรหรือสถาบันการศึกษา 
 1.  สามารถขยายขอบเขตของการศึกษาได   
 2.  การประเมนิผลและทดสอบผูเรียนทําไดงาย 
 3.  หลักสูตรเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 4.  สามารถแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาตางถิ่นได  เปนการประหยดั 
ทรัพยากร 
 5.  ประหยดัเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน 
 6.  ลดชองวางการเรียนรูระหวางสถาบันในเมืองและชนบท 
 7.  มีรูปแบบการเรียนที่เหมอืนกัน  ทําใหผูสรางหลักสูตรไมเสียเวลาในการพัฒนา 
 
2.2  ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ  Online  Learning  และแบบ  Face–to– 
 Face  Learning 
 เราคุนเคยและมีประสบการณมานานปกับการจัดการเรยีนการสอนแบบ  Face–to–Face    
แตทวา  ทกัษะ  กลยุทธ  และเทคนิค  ที่ใชไดดีในการจดัการเรียนการสอนแบบ  Face–to–Face  
ใชวาจะใชไดดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ  Online  ดังที่  McConnell  (2000  :  Web  Site)  
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ไดเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการจดัการเรียนการสอนสองวิธีนี้  ตามองคประกอบ 
ส่ิงแวดลอม  13  ประการ  ดงัตาราง  1 
 
ตาราง  1  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ  Online  Learning  
 และแบบ  Face–to–Face  Learning  ตามองคประกอบสิ่งแวดลอม  13  ประการ 
 
 
องคประกอบสิ่งแวดลอม Online Face–to–Face 
1.  ความรูสึกของผูสอน 

เกี่ยวกับการควบคุม 
1.  นอย 
2.  ผูเรียนเปนผูสอนไดงาย  ๆ 

1.  มาก 
2.  ผูเรียนเปนผูสอนไดไมงายนัก 

2.  เงื่อนไขในการพบกัน 1.  ไมตองรอผูเรียน 
2.  ไมมีผูมาสาย  หรือผูออกกอน 

ฯลฯ 

1.  ตองรอผูเรียนใหมาถึงเสียกอน 
2.  ผูเรียนออกกอน 

ฯลฯ 

3.  รูปแบบการเรียน 
การสอน 

λ  การอภิปรายผานการเขียน 
เทานั้น  จํากัด  ไมยืดหยุน 
คอนขางถาวร  ไมเปลี่ยนแปลง 
บอย 

λ  การอภิปรายโดยการพูด   
ยืดหยุน  ไมถาวร 

4.  บริบททางกายภาพ λ  ผูสอนและผูเรียนไมไดพบกัน 
ในหองเรยีน  ไมไดใชบริบท 
ทางกายภาพรวมกัน 

λ  พบกันในหองเรียน  ;   
ใชบริบททางกายภาพรวมกนั 

5.  เวลา 1.  กลุมพบกันอยางตอเนื่อง 
2.  แนวคดิในการ  “พบกัน” 

แตกตาง  เนื่องจากไมมีตาราง 
วัน  เวลา  และสถานที่ 

3.  เวลามีความสําคัญนอยกวา 
และไมจํากัดกลุม  อยางนอย 
เวลาก็มากกวา 

1.  กลุมพบกันแบบไมตอเนือ่ง 
2.  แนวคดิในการพบกันของกลุม 

ตองมีตาราง  วัน  เวลาเดยีวกัน 
ฯลฯ 

3.  เวลามีความสําคัญมากและ 
จํากัด 
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ตาราง  1  (ตอ) 
 
 
องคประกอบสิ่งแวดลอม Online Face–to–Face 
 4.  ไมเกิดความรูสึกวาขาดเรยีน 

 
5.  ควบคุมไดนอย 
6.  บางครั้งก็ไมตองยึดติดอยูกับ 

กําหนดเวลานกั  เนื่องจาก 
เปนไปไดทีจ่ะยืดกําหนดเวลา 
ออกไปอีกได 

4.  เกิดความรูสึกวาขาดเรียน 
ถาตองออกกอนหมดเวลา 

5.  ควบคุมไดมาก 
6.  ปกติยึดตดิอยูกับกําหนดเวลา 

เนื่องจากความคาดหวังวาตอง 
ใหเสร็จตามเวลานั้นสูง  และ 
เปนไปไมไดทีจ่ะยดืกําหนด 
เวลาออกไปอกี 

6.  งาน/อภิปราย 1.  ทํางานหลายประเดน็ในเวลา 
เดียวกัน 

2.  งานไมคอยเขม มักจะเกีย่วโยง 
กับกิจกรรมอื่น 

3.  รักษากลุมสัมพันธอยาง 
ตอเนื่อง 

4.  การวิเคราะหทางลึกเพิ่มขึน้ 
บอย 

 
5.  การอภิปรายมักจะหยุดชะงัก 

แลวเร่ิมใหม  เปนเชนนี้อยู 
บอย  ๆ 

6.  บางครั้งผูเรียนมักหลงประเด็น 
หรือจุดยนืในระหวางการ 
อภิปรายอันยาวนาน  (สําลัก 
ขาวสาร) 

7.  ผลสะทอนคอนขางสูง 
 

1.  ปกติจะทํางานทีละประเดน็ 
ตามวาระ 

2.  งานจะเขมขน  และมุงประเด็น
เฉพาะ 

3.  ความสัมพันธภายในและ 
ระหวางกลุมนอย 

4.  การวิเคราะหมักไมแนนอน 
แปรเปลี่ยน  ขึน้อยูกับเวลา 
ที่มีอยู 

5.  การอภิปรายตามปกติมกัจะ 
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด 

6.  การอภิปรายเกิดขึน้ในกรอบ 
เวลาที่กําหนด  ดังนั้นผูเรียน 
มักจะไมคอยหลงประเด็น 
หรือจุดยนื 

 
7.  เวลาสําหรับสะทอนผล 

มีไมมากในเวลาเรียน 
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ตาราง  1  (ตอ) 
 
 
องคประกอบสิ่งแวดลอม Online Face–to–Face 
 8.  สามารถปรับแตงบทสนทนา 

และผลสะทอนได 
8.  ปรับแตงบทสนทนาใน 

ระหวางเรียนไดคอนขางนอย 
7.  พลวัตรของกลุม 1.  การพัฒนาการของกลุม 

ไมเหมือนกับแบบ  Face–to– 
Face  เนื่องจากผูเรียนตอง 
เรียนรูวิธีการตาง  ๆ  ทางสื่อ 
ทางไกล 

2.  มีความรูสึกตื่นเตนนอย 
 
3.  ผูเรียนโดยเฉพาะผูหญิงรูสึกวา 

มีความเสมอภาคมากขึ้น 
ในการอภิปราย 
 

4.  ขั้นตอนนอยกวา  ฯลฯ 
5.  พัฒนาการแฝงอยู  แตหา 

รองรอยได 
 

6.  ไมมีการหยุดพกั–เกิดขึ้นอยาง 
คงที่ระหวาง  Meeting 

7.  สามารถเปนการรับฟงเชงิรุก 
ได  ทั้งที่ไมมกีารรวมมือ 

8.  เครื่องมือ  (เทคโนโลยี)  มีผล 
กระทบตอการพัฒนาการ 

9.  ความคาดหวังในการม ี
สวนรวมนัน้แตกตาง 

10.  ชากวา–การโตตอบ/ 
การอภิปรายไมทันทวงท ี

1.  การพัฒนาการของกลุมเปนที่ 
เขาใจสําหรับผูเรียนเปน 
สวนใหญแลว  เนื่องจากม ี
ประสบการณกับวิธีการเรียน 
การสอนแบบนี้มากอนแลว 

2.  มีความรูสึกตื่นเตนทั้งตอน 
เร่ิมตนและในระหวางกิจกรรม 

3.  ผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูชาย 
มักถือสิทธิ์เหนือผูหญิงอยู 
บอย ๆ แตสมาชิกในกลุมกอ็าจ 
จัดสรรเวลาใหเทา ๆ กัน  ได 

4.  มีโอกาสเกิดขั้นตอนมากกวา 
5.  พัฒนาการปรากฏชัด  แต 

สูญหายหลังจากเกิดเหตกุารณ 
ขึ้นแลว 

6.  มีการหยดุพักระหวาง  Meeting
 
7.  การฟงโดยไมใหความรวมมือ 

อาจถูกตําหนไิด 
8.  เครื่องมือ  (หอง)  อาจมีผล 

กระทบนอยกวา 
9.  ความคาดหวังในการมีสวนรวม

เปนที่รับรองแนนอน 
10.  เร็วกวา–การโตตอบ/ 

การอภิปรายทนัทวงท ี
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ตาราง  1  (ตอ) 
 
 
องคประกอบสิ่งแวดลอม Online Face–to–Face 
8.  การเขาถึงกลุมอ่ืน  ๆ 

 
 
 
 
 

1.  สามารถเขาถึงกลุมอ่ืน  ๆ  ได 
อยางงายดาย 

2.  สามารถมองเห็นคนกลุมอ่ืน ๆ 
กําลังทํางาน 

3.  สามารถมีสวนรวมในกลุม 
อ่ืน  ๆ  ไดงาย 

1.  ไมเคยเขาถึงกลุมอ่ืน  ๆ 
 
2.  ไมสามารถมองเห็นความ 

เปนไปของกลุมอ่ืน  ๆ 
3.  ไมสามารถมีสวนรวมในกลุม 

อ่ืน  ๆ 

9.  ผลของเครื่องมือ 1.  ผลของซอฟแวร 
2.  ผลของเทคโนโลยี 

λ  ผลของหอง/ทําเลที่ตั้ง 

10.  การโตตอบที่หายไป λ  ความเครียดทางจิตใจ/อารมณ 
ในการโตตอบคอนขางสูง 

λ  ความเครียดในการโตตอบ 
ไมสูงนัก 

11.  การวิจารณงานที่ทํา 1.  การวิจารณงานของแตละ 
บุคคลคอนขางละเอียด 
 

2.  ทั้งกลุมสามารถมองเห็นและ 
อานการวิจารณซ่ึงกันและกนั 
ได 

3.  วิจารณเปนตัวหนงัสือเทานั้น 
 

4.  ไมมีใครสามารถซอนและ 
ไมใหคําวิจารณ 

5.  คําวิจารณจะถูกบันทึกไว 
อยางถาวร 

6.  การตอบโตคําวิจารณ 
ไมทันทวงท ี

1.  ไมครอบคลุมรายละเอียด 
มักจะเปนการอภิปราย 
ทั่ว  ๆ  ไปเสียมากกวา 

2.  กลุมไดแตฟงคําวิจารณ 
 
 
3.  การวิจารณทําไดทั้งทางคาํพูด/ 

ภาพ 
4.  เปนไปไดที่จะหลีกเลี่ยง 

ไมรวมการวิจารณ 
5.  คําวิจารณบนัทึกไวไมถาวร 
 
6.  เปนไปไดที่การตอบโต 

คําวิจารณทนัทีทันใด 
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ตาราง  1  (ตอ) 
 
 
องคประกอบสิ่งแวดลอม Online Face–to–Face 
 7.  บางครั้งก็มีการอภิปราย 

นิดหนอยหลังจากคําวจิารณ 
 
8.  กลุมไดดูผลงานของผูเขารวม 

ทุกคนในเวลาเดียวกัน 

7.  โดยปกติมกัจะมกีารอภิปราย 
บางหลังจากการวิจารณ  
โดยที่มองประเด็นกวางขึ้น 

8.  กลุมไดดูผลงานของผูเขารวม 
ไดทีละคน 

12.  ความพยายามแบบ 
เบ็ดเสร็จของกลุม 

λ  ใชความพยายามมากกวา λ  ใชความพยายามนอยกวา 

13.  ระดับของความตาง/ 
ทางเลือก 

1.  ธรรมชาติของการเรียนระบบ 
นี้มีขอบเขตหลวม  ๆ  เปนการ 
กระตุนใหพดูคุยกันไดตาง  ๆ 
นานา  และเกดิการเรียนรูที ่
ขยายวงกวางออกไป เนื่องจาก 
เปนระบบเปด โดยไมคํานึงถึง 
เวลา  สถานที่  แหลงกําเนิด 
และผูรับ 

2.  เครื่องมือไมจํากัดผูสง  แตอาจ 
จํากัดผูรับ  โดยการเพิ่มความ 
ไมแนนอนของผูรับ 

1.  ขอบเขตคอนขางจํากัด  จงึตอง
ยึดติดอยูกับวธีิการที่ยอมรับได
 
 
 
 
 
 

2.  ความไมแนนอนไมนาจะเกิด 
เนื่องจากความเขาใจรวมกัน 
เกี่ยวกับวิธีการเขาไปมีสวน 
ในการอภิปราย 

 
2.3  ขอดี  10  ประการของการศึกษาทางไกลโดยใชสื่อ  ICT  (Online  Learning) 
 Kassop  (2005  :  Web  Site)  ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนการสอนทางไกลโดยใชส่ือ   
ICT  (Online  Learning)  เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา  (Face–to–Face   
Learning)  ดังตอไปนี ้
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 1.  ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 
 ในทางวิชาการทราบดีถึงขอเสียและจดุบกพรองของการเรียน  ซ่ึงผูสอน 
เปนจุดศนูยกลางในชั้นเรยีน  หากแตก็เปนเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยน  ถึงแมวาผูสอนจะพยายามใช 
เทคนิคตาง  ๆ  ในการสอน  เชน  การใหผูเรียนบรรยาย  อภิปราย  แสดงบทบาทสมมุติ  หรือการ 
แบงกลุมเพื่อทาํกิจกรรมก็ตาม  ผูสอนก็ยังคงเปนผูมีบทบาทสําคัญกวาผูเรียนอยูนัน่เอง 
 ในสวนของการเรียน  Online  นั้น  ถึงแมวาผูสอนจะนั่งอยูดานหลัง  หากแต 
ผูเรียนก็ไดรับอนุญาตใหเรียนรูดวยตนเอง  หรือสอนซึ่งกันและกนั  โดยเฉพาะอยางยิง่ในการอภิปราย 
เปนกลุม  ผูเรียนก็มีโอกาสที่จะอธิบาย  แลกเปลี่ยน  แสดงขอคิดเห็น  วิจารณ  รวมถึงพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนระหวางผูเรียนเอง  ในรูปแบบและวิธีการซึ่งนาน  ๆ  คร้ังเราจะเหน็ในชั้นเรียน 
 2.  การฝกทักษะในการเขียน 
 วิธีการที่ดีที่สุดในการสอนใหผูเรียนเขยีนอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  การใหเขียน 
อยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงในหลักปฏิบัติของการเรียนแบบ  Online  ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะในการเขียน 
มาก  ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม  การตอบคําถาม   
หรือแมแตการทดสอบตาง  ๆ  งานทั้งหมดลวนแลวแตอยูในรูปแบบการเขียนหรือการพิมพทั้งส้ิน 
 3.  ผูเรียนมีโอกาสในการสื่อสารและปรึกษาหารือกันมากขึ้น 
 ส่ิงที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของการเรียนแบบ  Online  คือ  การไดแสดงความคิดเห็น   
การเรียนในชัน้เรียนนั้นผูสอนจะเปนคนถามและก็จะมแีตผูเรียนกลุมเดิม  ๆ  ที่กลาแสดงออกเปน 
คนตอบ  แตการเรียนแบบ  Online  นั้นผูเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  เมือ่ผูสอนปอน 
คําถามในกระดานอภิปรายทีต่างกัน  ผูเรียนทุกคนจะถูกคาดหวังใหตอบ  ตอบอยางฉลาด  และ 
สามารถตอบไดหลายครั้ง 
 4.  มีอุปกรณซ่ึงสามารถใชในการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
 ในความเปนจริงแลวไมมีใครจะสามารถมีครูหรืออาจารยที่จะมาคอยบอกและ 
แนะนําขอมูลใหม  ๆ  ไดตลอด  ซ่ึงในการเรียนแบบ  Online  นี้จะสอนใหผูเรียนไดรูจักการแสวงหา 
ความรูจากแหลงขอมูลตาง  ๆ  ดวยตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนรวมงาน  และสิ่งแวดลอม 
ของการเรียนแบบ  Online  ก็จะเปนตวักระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงตาง  ๆ   
เชน  Internet,  Search  Engines,  Discussion  Boards,  Chat,  e–mail  และจากสื่ออ่ืน  ๆ 
 5.  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือหรือเว็บไซตสมัยนี้ไดรับการพัฒนาใหทันสมัยและสมจริงสมจังมากขึ้น  ผูที่ 
เขาไปศึกษาคนควาจึงรูสึกเหมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณจริง  และไดทดลองทําดวยตนเอง  เมื่อนํา 
ความรูสึกและขอมูลที่ไดเหลานี้มาประกอบการทํารายงานจึงทําใหนาสนใจยิ่งขึ้น  นอกจากนีย้ัง 
สามารถศึกษาคนควาไดอยางไมจํากัดเวลาและประหยัดคาใชจาย 
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 6.  ความประสงคในการมีปฏิสัมพันธและการบริการใหความชวยเหลือ 
 เนื่องจากการเรียนแบบ  Online  นั้นสามารถทําไดตลอด  24  ช่ัวโมง  ตอ  1  วัน 
และ  7  วันตอสัปดาห  ทําใหการติดตอส่ือสารกับผูสอนและเพื่อนรวมชั้นผาน  e–mail  สามารถ 
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา  ไมจํากดัเฉพาะในเวลาเรียนเทานัน้  รวมถึงการบริการในรูปแบบตาง  ๆ  เชน 
การลงทะเบียน  การใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ  ขอมลูความชวยเหลือทางดานการเงิน  เปนตน 
 7.  ไดรับการตอบกลับอยางรวดเร็ว 
 การเรียนแบบ  Online  นั้นสวนใหญจะเปนการโตตอบและสนทนาผานทาง   
e–mail  ซ่ึงทั้งการบานและผลการเรียน  รวมถึงขอเสนอแนะตาง  ๆ  จะตอบกลับอยางทันทวงทีและ 
มีรายละเอียดมากกวาการเรยีนในชั้นเรยีน  โดยที่ไมตองรอใหถึงการเรยีนในครั้งตอไปถึงจะได 
งานคืน 
 8.  มีความยืดหยุน 
 สําหรับผูเรียนที่ตองทํางานหรือมีครอบครัวแลว  ไมสามารถหาเวลาเรียนใน 
ช้ันเรียนแบบปกติได  แตสําหรับการเรียนแบบ  Online  แลวไมมีปญหา  เพราะสามารถจะเรียนได 
จากทุกที่  ทกุเวลา  ขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละบุคคล 
 9.  ผูเรียนมีความใกลชิดและสนิทสนมกัน 
 เปนเรื่องปกตสํิาหรับผูเขารวมการเรียนการสอนแบบ  Online  ที่จะพฒันา 
ความรูสึกและความมั่นใจในสังคม  Online  ที่มีเพิ่มกระบวนการเรยีนรู  ซ่ึงผูเรียนมีแนวโนม 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวทาง  e–mail  หรือกระดานอภิปรายมากกวาการเรียนในชัน้เรียน 
 10.  พัฒนาความสามารถในการสอนของบุคลากรรวมถึงการทําใหรูสกึ 
กระปร้ีกระเปราและมีชีวิตชวีา 
 ถึงแมวาการสอนแบบ  Online  จะเปนงานที่หนกักวาการสอนในชั้นเรียน   
แตอยางไรก็ตาม  มีผูสอนหลาย  ๆ  คนที่สอนแบบเดิมและรูสึกหมดไฟ  ไมมีความกระตือรือรน 
ไดหันมาใชวิธีการสอนทางไกลโดยใชส่ือ  ICT  แลวรูสึกมีชีวิตชีวา  และสนุกกับการสอนมากขึ้น 
โดยสามารถพัฒนากระบวนการและทักษะดานตาง  ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาการสอน 
แบบเดิม 
 สรุปไดวา  e–Learning  ทําใหเกดิรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแก 
ผูเรียนในวงกวางมากยิ่งขึ้น  เพราะผูเรียนที่ใช  e–Learning  นั้นจะไมมีขอจํากัดในการเดินทางมา 
ศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง  และสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  ดังนั้น  e–Learning  จึงสามารถ 
นําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวติ  (LifeLong  Learning)  ได  และนอกจากจะใช 



 – 28 – 

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชวีิตแลว  e–Learning  ยังนํามาใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาส 
ทางการศึกษาระดับตาง  ๆ  ไดเปนอยางดี  โดยที่ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด  ในเมืองหรือในชนบท 
ก็สามารถเขาถึงเนื้อหาที่ไดมาตรฐานเทาเทยีมกัน 
 

เอกสารอางอิง 
 
กองบรรณาธิการ  สาร  NECTEC.    การเรียนการสอน  e–Learning  ในประเทศไทย.     
 <http://www.eschool.su.ac.th/admin/articleadm.php?no=7&code=y>  2005. 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.    Designing  e–Learning  หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อ 
 การเรียนการสอน.    เชียงใหม  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2545. 
วิจิตร  ศรีสอาน.    “การเรียนรูตลอดชีวิต,”  ใน    วารสาร  สออ.  ประเทศไทย.    หนา  13–15.     
 กรุงเทพฯ  :  สันติศิริการพิมพ,  2545. 
Academic  Resources  Development  Center  :  ARDC.    มารูจัก  e–Learning  กันเถอะ. 
 เอกสารประกอบการอบรม.  ม.ป.ป. 
Dick  and  Carey.    Selecting  Appropriate  Delivery  Methods.    1996.    <http://www. 
 Centra.com/download/education/Selecting_Delivery_Methods.pdf#>.  September 
 2,  2006. 
McConnell,  D.    Implementing  Computer  Supported  Cooperative  Learning.    London  : 
 Kogan  Page  Limited.    <http://jabba.edb.utexas.edu/it/fc_resta_courses_files/itpm/ 
 m0_7.html>  December  12,  2005. 
Kassop,  Mark.    Ten  Ways  Online  Education  Matches,  or  Surpasses,  Fact–to–Face  
 Learning.    <http://distance.wsu.edu/facultyresources/savedfromweb/10ways.htm> 
 December  12,  2005. 
 
 



บทที่  3 
จุดมุงหมายของการเรียนรู 

 
 ในบทนี้ที่  2  ที่ผานมา  ผูเขียนไดเสนอความรูเกี่ยวกับระบบการใหบริการการศึกษา 
ที่สําคัญ  2  ระบบ  ไดแก  ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา  และระบบการจัดการเรียน 
การสอนทางไกล  โดยเฉพาะไดเสนอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  e–learning  ซ่ึงนับวา 
เปนการจัดการศึกษาที่เปนทางเลือกเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูตลอดชีวิต  ในบทนี้จะกลาวถึงจุดมุงหมาย 
ของการเรียนรูใน  4  ประเภท  คือ  การเรียนเพื่อรู  การเรยีนรูเพื่อปฏิบตัิไดจริง  การเรียนรูเพื่อที่จะ 
อยูรวมกนั  และการเรียนรูเพือ่ชีวิต  ซ่ึงถาผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูทั้ง  4  ประเภทนี้   
จะทําใหพบอิสรภาพอยางแทจริง 
 Jacques  Delors  และคณะ  ไดเขียนไวในหนังสือ  Learning  :  The  Treasure  Within   
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดแปลและจัดพิมพเพื่อรายงานตอยเูนสโกไวใน 
รายงานที่เรียกวา  การเรียนรู  :  ขุมทรัพยในตน  ซ่ึงไดกลาวถึงการเรียนรู  4  ประเภท  ไวดังนี ้
 
3.1  การเรียนเพื่อรู  (Learning  to  Know) 
 การเรียนรูประเภทนี้เปนการเรียนที่เนนองคความรู  ทั้งความรูทั่วไป  และความรูเฉพาะที ่
ลงลึกในบางวชิา  แตเนื่องจากโลกในปจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็  มีองคความรูใหม 
เกิดไดตลอดเวลา  ซ่ึงอาจไดมาจากการวิเคราะห  สังเคราะห    คนควาและวิจยัของมนษุย  จึงเปนไป 
ไมไดที่มนษุยจะเรียนรูไดทกุอยาง  จึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูวธีิการเรียนรู  (Learning  How 
to  Learn)  เพื่อใหสามารถแสวงหาความรูที่ตองการได  และผูเขียนมีความเชื่อวาการคิดเปนเครื่องมือ 
ของการเรียนเพื่อรู  หากปราศจากการคิดทีถู่กตองแลวกไ็มอาจทําใหผูเรียนเกดิความรูได  ดังนั้น 
จึงขอกลาวถึงการคิดพอสังเขปดังตอไปนี ้
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 พระราชวรมุน ี (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต.    2541  :  24–25)  ไดใหขอคิดไววา  การศึกษา 
ตองประกอบดวยขัน้ตอนการรับรูขอมูล  (สุตมยปญญา)  และการคิดวิเคราะหขอมูล  (จินตามย 
ปญญา)  และไดอางอิงคํากลาวของขงจื้อทีก่ลาวไวคลายกันวา  “เรียนโดยไมคิดเสียเวลาเรียน   
คิดโดยไมเรียนเขารกเขาพง”  และไดอธิบายถึงการคิดแบบโยนิโสมนสิการวา   
 โยนิโสมนสิการแปลวาถูกตองแยบคาย  มนสิกาแปลวาทําไวในใจ  โยนิโสมนสิการ
หมายถึง  การทําไวในใจโดยแยบคาย  หรือการคิดเปน  ถูกตองตามความเปนจริง  โดยอาศัยการเกบ็
ขอมูลอยางเปนระบบ  และคิดเชื่อมโยงตคีวามขอมูลเพื่อนําไปใชตอไป 
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 โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดสรุปไดเปนสี่แบบดวยกัน  ดังนี ้
 1.  อุปายมนสกิาร  คือ  คิดถูกวิธี  การศึกษาตองสอนใหคนมีวิธีคิด  วธีิวิจัย  และ 
ใชวีการนั้นอยางถูกตองวองไว 
 2.  ปถมนสิการ  คือ  คิดมีระเบียบ  การศึกษาจะตองสอนใหคนคดิตอเนื่องอยาง 
เปนระบบ  มีระเบียบ  ไมกระโดดไปกระโดดมา  คิดอยางมเีปาหมาย 
 3.  การณมนสกิาร  คือ  คิดมีเหตุผล  รูจักเชือ่มโยงวาเหตนุี้นําไปสูผลอะไร  หรือ 
ผลนี้มาจากเหตุอะไร 
 4.  อุปปาทกมนสิการ  คือ  คิดเปนกุศล  เปนการคิดเพื่อคนหาแกนสารสาระ 
เมื่อไดรับขอมูลขาวสารมากมาย  ตองรูจักกรองเอาสวนที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับเรา 
 เร่ืองโยนิโสมนสิการทั้งสี่ขอนี้  ทานประยูร  ธมฺมวิตโต  ไดเขียนเปนบทกลอนเพื่อให 
จาํงายดังตอไปนี้ 
 
 โยนิโสมนสิการทานวาไว 
 คือคิดเปนทําใจในวิถี 
 แหงความจริงความงามและความด ี
 ดวยคดิสี่ประเด็นเปนสําคัญ 
 (1)  คิดอะไรกใ็หมีวิธีคิด 
 (2)  ตั้งดวงจิตแนวแนไมแปรผัน 
 (3)  ใชเหตุผลแกปญหาสารพัน 
 (4)  ตั้งใจมั่นตามครรลองมองแงด ี
 

 วิธีคิดแบบหมวกหกใบ 
 Edward  de  Bono  ไดเสนอวิธีคิดแบบหมวกหกใบ  ไวในหนังสือ  SIX   
THINKING  HATS  ซ่ึงสุดตระการ  ธนโกเศศ  และคณะ  ไดแปลไวในหนังสือ  หมวก  6  ใบ             
คิด  6  แบบ  (2546  :  23–24)  ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 สีขาว  สีขาว  (ความไมมีสี)  ช้ีใหเห็นความเปนกลาง  ไมมีอคติ  ไมลําเอียง 
ซ่ึงหมวกขาวนี้เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและตัวเลข  ความคิดแบบหมวกขาวจะเปนระเบียบวิธีที ่
สงเสรมิใหนักคิดแบงแยกอยางชัดเจนอยูในใจของเขาวาอะไรเปนขอเท็จจริง  และอะไรเปนการ 
คาดการณหรือการตีความ 
 สีแดง  สีแดงแสดงถึงความโกรธ  (หนาแดง)  ความเดือดดาล  และอารมณ  สีแดง 
ใหมุมมองทางดานอารมณซ่ึงครอบคลุมความรูสึกกวาง  ๆ  2  ประเภท  คือ  ความรูสึกธรรมดา  ๆ 
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เชน  ความกลวั  ความไมชอบ  จนถึงความรูสึกที่ละเอียดออนมากขึ้น  เชน  ความสงสัย  ความหวาด 
ระแวง  และความรูสึกที่มีความซับซอน  สังหรณ  หยั่งรู  ความรูสึกสัมผัส  ความรูสึกเชิงรสนิยม 
และสุนทรียภาพ 
 สีดํา  สีดํามืดมนและจริงจัง  หมวกสดีําคือขอควรระมัดระวังและคําเตือน  ซ่ึงชี้ 
ใหเห็นถึงจุดออนของความคิดนั้น  ๆ  ซ่ึงจดุประสงคหลักของการคิดแบบหมวกสีดําคือการนําเอา 
ขอควรระมัดระวังมาตแีผแจกแจงใหเห็น  และตองระวังไมใชอยางพร่าํเพรื่อและผิด  ๆ  จนยึดตดิ 
หมวกสดีําเปนวิธีการคิดเพยีงแบบเดียว 
 สีเหลือง  สีเหลืองสองสวาง  และใหความรูสึกในทางทีด่ี  หมวกสีเหลืองจึงเปน 
มุมมองในแงบวก  รวมถึงความหวังและการคิดในแงดีอีกดวย  การคิดแบบหมวกเหลืองอาจเปน 
การคาดการณ  การมองหาโอกาส  ซ่ึงกอใหเกิดวิสัยทัศน  จินตนาการ  และความฝนนานัปการ 
 สีเขียว  คือสีของหญา  พืชพรรณ  ความอุดมสมบูรณ  การเติบโตงอกงาม 
หมวกสีเขยีวหมายถึงความคดิริเร่ิม  และความคิดใหม  ๆ  ความคิดเชิงยัว่ยุ  ใชเพื่อกระตุนเราใหหลุด 
จากแบบแผนความคิดแบบเดิม  เปล่ียนไปเปนความคิดนอกกรอบเพื่อจดุประกายแนวความคิดใหม  
และมุมมองใหม  ๆ 
 สีฟา  สีฟาเยือกเย็น  และเปนสีของทองฟาซึ่งอยูเบื้องบนเหนือทกุสิ่งทุกอยาง 
หมวกสีฟาจึงหมายถึงการควบคุมการจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอื่น ๆ หมวกคิดสฟีา 
อาจนํามาใชขดัจังหวะเปนระยะเพื่อใหมีการสวมหมวกสีใดสีหนึ่ง  หรือเพื่อกําหนดลําดับขั้นตอน 
การคิดที่จะตามมา  เชนเดยีวกับที่นักออกแบบการแสดงก็ตองคอยกํากบัการแสดง 
 การที่นําเสนอเรื่องการคิดนีก้็เพื่อจุดมุงหมายที่จะทําใหการคิดเปนเครื่องมือของการเรียน 
เพื่อรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะผูเขียนเชือ่วาคุณภาพของชีวิตนั้นนาจะขึ้นอยูกับคณุภาพของ 
การคิดดี  คิดถูกตอง  คิดมีเหตุผล  และคิดเชิงสรางสรรคดวย 
 
3.2  การเรียนรูเพื่อปฏิบัตไิดจริง  (Learning  to  Do) 
 เมื่อมนุษยไดเรียนเพื่อรูแลว  ตองเนนการปฏิบัติไดจริงเพือ่ใหเกดิทักษะความชํานาญ 
โดยเฉพาะในสังคมที่เปนสังคมอุตสาหกรรมนั้น  ความสามารถสวนบุคคลไดกลายเปนเรื่องสําคัญ 
งานที่ใชกําลังกายแตเพยีงอยางเดียวดังในสังคมกสิกรรมคอย  ๆ  หมดไป  แตมีงานทีต่องใชสติปญญา 
และสมองมาแทนที่มากขึ้น 
 การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริงแตกอนเปนเพยีงการถายทอดงานที่คอนขางเปนกิจวัตร  แต 
ในปจจุบนัและในอนาคตนัน้  การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริงจะตองเนนการปฏิบัติเพื่อใหเกดิทักษะ 
และมีความสามารถที่จะสรางนวัตกรรมได  นอกจากนี้ในปจจุบันและอนาคตความสําคัญของ 
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อุตสาหกรรมการบริการจะมีมากขึ้น  ขาวสาร  การติดตอส่ือสาร  และความสัมพันธระหวางบุคคล 
มีความสําคัญมากขึ้น  จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองปลูกฝงคุณลักษณะของมนุษยใหสามารถสราง 
ความสัมพันธอันราบรื่น  กลมเกลียวกับผูอ่ืน  ซ่ึงไมอาจเรียนรูหรือส่ังสมกันไดดวยการฝกฝน 
แบบเดิม 
 
3.3  การเรียนรูเพื่อท่ีจะอยูรวมกัน  (Learn  to  Live  Together) 
 การเรียนรูประเภทนี้  เปนการเรียนรูที่เนนใหมนษุยสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกนัอยางสันติ 
เปนไปไดหรือไมที่ทุกประเทศจะจดัระบบการศึกษาที่จะชวยลดความขดัแยงดวยสันตวิิธี  โดยสอน 
ใหเคารพผูอ่ืน  รวมทั้งเขาใจศาสนาและวฒันธรรมของผูอ่ืน  ฝกการทํางานรวมกนั  ช้ีใหเห็นและ 
เขาใจถึงความคลายคลึงกัน  และความแตกตางกันของวฒันธรรมของมนุษย  ซ่ึงจะนํามาสู 
การแกปญหาความขัดแยงของมนุษย  และทําใหสังคมมีสันติ 
 
3.4  การเรียนรูเพื่อชีวิต  (Learning  to  Be) 
 หลักการเบื้องตนของการศึกษาจะตองชวยพัฒนาปจเจกชนในทุกดาน  ทั้งจิตใจและ 
รางกาย  สติปญญา  ความออนไหว  สุนทรียภาพ  ความรูสึกรับผิดชอบ  และศีลธรรมจรรยา  เพื่อให 
มนุษยเราทกุคนสามารถพัฒนาความคิดอยางอิสระเสรีโดยใชวิจารณญาณ  ไมตกเปนทาสของสื่อ   
และมีดุลยพินจิของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดวาควรจะดาํเนินการอยางไรเมื่อตอง 
ออกไปเผชิญกับสถานการณตาง  ๆ  ในชวีิต  และอยูในโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางม ี
ความสุข 
 พระราชวรมุน ี (ประยูร  ธม ฺมจิตฺโต.    2541  :  21–22)  ไดเสนอขั้นตอนแหงการศึกษา 
7  ขั้นตอน  ซ่ึงทําใหการศกึษาเปนการศกึษาเพื่อชีวติ  ดงันี้ 
 1.  มีศรัทธาเขาไปหาอาจารย 
 2.  ศึกษาคําสอนของทาน 
 3.  จดจําเรื่องที่ศึกษา 
 4.  พิจารณาความหมายของคําที่จดจํามานัน้ 
 5.  เกิดความเขาใจเพราะเหน็ความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ 
 6.  เกดิฉันทะคือความพอใจ  การศึกษาตองสรางฉันทะนี้ใหได 
 7.  อุตสาหะคอืรับไปปฏิบัติ 
 สรุป  การจัดการเรียนรูนั้นตองมุงใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง  4  ประเภทดงักลาวแลว   
ไปพรอม  ๆ  กัน  ทั้งนี้เพื่อจะทําใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ  และเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต 
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บทที่  4 
การศึกษาขัน้พื้นฐานสูมหาวิทยาลัย 

 
 ในบทที่  3  ผูเขียนไดเสนอเรื่องจุดมุงหมายของการเรียนทั้ง  4  ประเภทแลว  ซ่ึงไดแก 
การเรียนเพื่อรู  การเรียนรูเพือ่ปฏิบัติได  การเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน  และการเรยีนรูเพื่อชีวิต 
ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงการรูหนังสือ  การศกึษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  การอาชีวศึกษา   
การอุดมศึกษา  และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อผูอานจะไดเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการศกึษา 
ในระบบ  ซ่ึงเปนเพียงการศกึษาและเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้นการเรยีนรูจริงจะเกดิขึ้น 
เมื่อเดินเขาสูชีวิตการทํางานและการเรียนรูนี้จะตองดําเนนิไปตลอดชีวติ  ซ่ึงคณะกรรมาธิการนานาชาติ
วาดวยการศึกษาในศตวรรษที่  21  ฉบับภาษาไทย  (2540  :  123–125)  ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูมหาวิทยาลัย  ไวดงันี้ 
 

 แนวความคิดในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตไมไดทําใหคณะกรรมาธิการฯ 
หลงผิดโดยมองขามความสําคัญของการศึกษาในโรงเรียนเมื่อเทียบกับการศึกษา 
นอกโรงเรียนหรือนอกระบบ  ตรงกันขาม  คณะกรรมาธกิารฯ  เชื่อวาระบบ 
การศึกษาในโรงเรียนนีแ้หละที่เราไดรับทกัษะและความถนัดที่จําเปนสําหรับ 
การเรียนรูตอไป  บทบาทของการศึกษาในระบบและนอกระบบจึงไมไดขัดกัน 
แตอยางใด  แตกลับเอื้ออํานวยซึ่งกนัและกนั  อยางไรก็ตามเพื่อใหบรรลุ 
วัตถุประสงคดังกลาว  เราจะตองปรับระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความ 
จําเปนใหม  ๆ  เหลานี้  ฉะนัน้เราจึงตองพจิารณาขั้นตอนการศึกษาในระดับ 
ตาง  ๆ  ใหโยงใยกนัเขา  และจัดเสยีใหมใหสามารถโอนจากสายหนึ่งไปยัง 
อีกสายหนึ่ง  และใหทั้งระบบมีทางเลือกมากมายสําหรับนักเรียน  ส่ิงเหลานี้จะ 
ชวยแกปญหาซึ่งผูวางนโยบายการศึกษากาํลังเผชิญอยู  กลาวคือ  จะเขมงวด 
หรือไม  ซ่ึงก็จะมีผลใหผูสอบตกมากขึ้น  หรือจะจดัใหทุกคนไดรับการศึกษา 
เหมือนกนั  แทนที่จะมุงสงเสริมความสามารถของแตละคน 
 เจตคติตอการเรียนรูที่จะดําเนินไปตลอดชวีิตนั้น  ปลูกฝงกันใน 
ครอบครัว  แตที่กวางกวานี้  คือ  ในขณะที่เด็กกําลังเรียนขั้นพื้นฐานดวย   
(ซ่ึงรวมประถมศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิง่การศึกษาในปฐมวัย)  ในระดับ 
นี้แหละที่เราจะสามารถจุดประกายความคดิสรางสรรคหรือดับจนมืดมดิ   
และเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูหรือไม  ชวงนี้แหละที่เปนชวงที่เราไดอุปกรณ 
สําหรับพัฒนาความสามารถในการใชเหตผุลและจินตนาการวิจารณญาณและ 
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ความรูสึกรับผิดชอบของเราในอนาคต  เมือ่เรามีความใฝรูในเรื่องเกีย่วกับโลก 
รอบตัวเรา  คณะกรรมาธิการฯ  ตระหนกัดีวากลุมสังคมตาง  ๆ  ประเทศตาง  ๆ 
และภูมภิาคตาง  ๆ  ยังมีความไมเทาเทียมกัน  ซ่ึงเราจะตองขจัดใหหมดส้ินไป 
ฉะนั้นในปลายศตวรรษที่  20  นี้  ส่ิงหนึ่งซึ่งทาทายเราเปนอยางมาก  คือ 
ทําอยางไรจึงจะจัดใหทกุคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ีคุณภาพอยางทั่วถึง   
นี่คือจุดประสงคซ่ึงชุมชนนานาชาติไดใหคํามั่นไวในการประชุมที่จอมเทียนเมื่อ 
ป  1990  ในขณะนีเ้ราทุกคนทั่วโลกจะตองมีความรูเพือ่จะไดสามารถเขาใจโลก 
และเรื่องนี้ไมไดเกีย่วพันเฉพาะประเทศกาํลังพัฒนาเทานั้น  เราควรใหคํามั่น 
ดังกลาวกนัอีกครั้ง  และสืบสานสิ่งที่ไดดําเนินไปแลวกนัตอไป 
 อยางไรก็ตาม  คณะกรรมาธกิารฯ  พิจารณาเห็นวาเราควรใหคํามั่น 
สัญญาเชนเดียวกันในกรณีของมัธยมศึกษา  โดยรวมเรื่องนี้ไวในวาระการประชุม 
นานาชาติที่สําคัญ  ๆ  ซ่ึงจะมีขึ้นในศตวรรษหนา  เราตองมองวามัธยมศึกษาเปน
จุดสําคัญที่สุดจุดหนึ่งในชวีติเราแตละคน  ในชวงนี้เปนชวงที่เยาวชนควร 
สามารถกําหนดอนาคตของตนเองโดยคํานึงถึงรสนิยมและความถนดัของตน 
และมีสมรรถนะที่จะเปนผูใหญที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตอยางเต็มที่  ฉะนั้น 
เราจึงตองปรับการศึกษาในระดับนี้  โดยคํานึงถึงกระบวนการตาง  ๆ  ซ่ึงเยาวชน 
เติบโตเปนผูใหญ  กระบวนการสําหรับแตละคนและแตละประเทศยอมไม 
เหมือนกนั  ตลอดจนความจาํเปนทางดานเศรษฐกิจและสังคม  นักเรียนควรม ี
ทางเลือกที่จะเรียนหลาย  ๆ  ทางสุดแตพรสวรรคของตน  และควรเนนในเรื่อง 
การแนะแนวใหมากขึ้น  และเปดโอกาสใหเรียนเสริมวชิาหรือเปลี่ยนไปเรียน
สาขาอื่นก็ได  คณะกรรมาธกิารฯ  ขอสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรแบบแซนดวิช 
ซ่ึงสลับการเรียนและการทํางาน  วัตถุประสงคในที่นี้ก็เพียงแตเพื่อใหโรงเรียนม ี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกบัสภาพแวดลอมในการทํางานเทานั้น  และเพื่อให 
เยาวชนไดเผชิญกับความเปนจริงในสังคมและความเปนจริงในสถานทีท่ํางาน 
อีกดวย  เพื่อจะไดตระหนกัถึงจุดออนและจุดแข็งของตน  ซ่ึงจะชวยใหเติบโต 
เปนผูใหญขึ้นอยางแนนอน 
 ทายที่สุด  อุดมศึกษาจะตองมีสวนชวยตอไปในการสราง  สงวนรักษา 
และถายทอดความรูในระดับสูงสุด  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีบทบาทสําคัญดวย
เชนกันในการพิจารณาทบทวนเรื่องการศกึษา  วาควรจะสอนกัน  ณ  ที่ใด  และ 
เมื่อใด  เมื่อวางแผนการศึกษาในระดับนี้  เราจะตองคํานงึถึงโอกาสที่เทาเทียมกนั 
รวมทั้งเรื่องความเปนเลิศ  โดยจดัการสอนในสถาบันที่เปดกวางใหแกชนทุกชั้น 
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ไมวาจะมีพื้นฐานการศึกษามาเปนอยางไร  โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยจะตอง 
เปนผูนําในการทดลองสอนคนกลุมใหม  ๆ  ดวยวิธีสอนแบบใหม  ๆ  โดยคํานึง 
ถึงทักษะและความรูที่ไดรับจากการศึกษานอกระบบ  และเผยแพรวิธีเรียนรูแบบ 
ใหม  ๆ  โดยจดัการอบรมครูและครูผูสอนครูอีกทีหนึ่ง 
 ในการพจิารณาหาทางไปสูสังคมซึ่งทุกคนสามารถและจะเรียนรูตลอด 
ชีวิต  เราตองพิจารณาทบทวนกนัใหมถึงความสัมพันธระหวางสถาบนัการศึกษา
และสังคม  และลําดับขั้นตอนของการศึกษาระดับตาง  ๆ  การศึกษาเลาเรียนใน 
อนาคตเชนเดยีวกับการประกอบอาชีพ  จะเปนไปในแนวนอนนอยลง  โดยจะม ี
ชวงเรียนสลับกับชวงทํางานทั้งประเภทที่มรีายไดและไมมีรายได เราจะตองคอย ๆ  
เอื้ออํานวยการสลับการเรียนกับการทํางานดังกลาวใหมากขึ้น  โดยยอมรับทักษะ 
และความถนดัที่ไดรับจากที่ตาง  ๆ  ใหเปลี่ยนจากการศึกษาประเภทหนึ่งหรือ 
ระดับหนึ่งไปยังอีกประเภทและระดับหนึง่ไดโดยงาย  และใหการแยกระหวาง 
การศึกษาและการทํางานอยางชัดเจนนั้นลดนอยลง 

 
4.1  การรูหนังสือ 
 การรูหนังสือเปนทักษะสวนบุคคลที่สําคัญในการดํารงชวีิต  คือ  เปนผูสามารถอาน 
หนังสืออก  เขยีนหนังสือได  คิดเลขเปน  และสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนได  ซ่ึงการรูหนังสือ 
ถือเปนสิ่งจําเปนในการแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ  กระบวนการที่จะทําใหคน 
รูหนังสือ  คือ  การมีเจตคติทีด่ีตอการเรียนรู  และการถายทอดความรู  การฝก  การอบรมมาจาก 
ครอบครัว  จากสถาบันการศึกษา  และจากแหลงเรยีนรูตาง  ๆ  ในสังคม 
 การรูหนังสือถือวาเปนสิทธิมนุษยชนซึ่งไดประกาศมาแลวกวา  50  ป  (Universal  
Declaration  of  Human  Rights)  ในโลกปจจุบันมีผูไมรูหนังสือที่เปนผูใหญมากกวา  862  ลานคน  
(  2  ใน  3  เปนสตรี)  และเด็กในวยัเรียนกวา  113  ลานคนที่ไมไดไปโรงเรียนถาเหตุการณยังคง
เปนอยูเชนนี้คาดวาในป  พ.ศ. 2558  อัตราจะเพิ่มขึน้อีก  85%  (อุทัยวรรณ  โชคบุณยสิทธิ์.    2549  :  
Website)  
 ในการประชุมสมัชชาสากลวาดวยการศึกษาผูใหญ  คร้ังที่  4  เมื่อวันที่  12  มกราคม  
2533  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  และ  องคการยูเนสโก  ไดประกาศใหเปนปสากลแหง
การรูหนังสือ  ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จเปนองคประธานเปด
การประชุมและไดพระราชทานพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา  “การรูหนังสือ  เปนความจําเปนสําหรับ
ทุก ๆ ชาติที่กําลังพัฒนา  ตลอดจนเปนกิจกรรมที่ตองรวมมือกันสงเสริมใหบรรลุผลใหไดถา
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ปราศจากพื้นฐานการรูหนังสือของประชาชนในประเทศแลว  ความพยายามในการดําเนินการพัฒนา
อยางไรก็ไรผล  การรูหนังสือเปนสวนหนึง่ของวิชาการ  ที่จะพาไปสูจดุหมายอนัสูงสุดนั่น  ก็คือ  ทํา
ใหมนษุยชาติเกิดความสมบรูณ  พูนสุข  เชนวานีไ้มใชเร่ืองงายเลย  และเปนเรื่องทีคุ่มคามาก  หาก
พวกเราทกุฝายจะรวมแรงรวมใจกันเพียรพยายามไปสูจดุหมายนี”้  (ขาวปฏิรูปการศึกษา.    2549  :  
Website)  
 
4.2  การศึกษาปฐมวัย 
 แมวาการกําหนดการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทยไมรวมการศึกษาปฐมวัยไวดวย 
(การศึกษาขัน้พื้นฐานจะเริ่มที่ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – มัธยมศึกษาปที่  6)  แตรัฐยังคงใหความสําคญั 
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (0–5  ป)  เพราะการพัฒนาเดก็วัยนีเ้ปนชวงเวลาสําคัญสําหรับการพัฒนา 
ทางสมองของบุคคล  ซ่ึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยมดีังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ.    2544  :  4) 
 1.  การพัฒนามนุษยอยางมปีระสิทธิภาพ  จําเปนตองเริม่ตั้งแตอยูในครรภ  ชวงปฐมวัย 
และตอเนื่องตลอดชีวิต 
 2.  หลักวิชาและการวิจยัไดแสดงวาปจจัยแวดลอมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม  สามารถ 
เปลี่ยนโครงสรางและประสทิธิภาพการทํางานของสมองมนุษยได  เวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดใน 
การพัฒนาสมอง  คือ  ในชวง  5  ปแรกของชีวิต 
 3.  การพัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืน  และปองกันปญหาสงัคมในระยะยาว  จําเปนตอง 
เร่ิมพัฒนาตั้งแตปฐมวัย  โดยเนนใหครอบครัวเปนแกนหลัก  และชุมชนเปนฐานทีม่ีสวนรวมอยาง 
แทจริงในการพัฒนาเลี้ยงดเูด็กทุกขั้นตอน 
 4.  แนวคดิในการพัฒนาเดก็เพื่อใหมพีัฒนาการทุกดานอยางสมดุล  นับตั้งแตปฏิสนธิ 
จวบจนเจริญวยั  จําเปนตองมีการตื่นตัวและผนึกกําลังกนัทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมกนั 
สงเสริมครอบครัวใหพอแมมีความรักและความรู  สามารถเลี้ยงดบูุตรหลานไดถูกวธีิ 
 จากความสําคญัดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546  :  3–5)  จึงไดกําหนดปรัชญาและ 
หลักการของการศึกษาปฐมวยั  ไวดังนี ้
 
 ปรัชญาการศกึษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง  5  ป  บนพื้นฐานการอบรม 
เล้ียงดู  และการสงเสริมกระบวนการเรยีนรูที่สนองตอธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแตละคน 
ตามศักยภาพ  ภายใตบริบทสังคม–วัฒนธรรมที่เด็กอาศยัอยู  ดวยความรัก  ความเอือ้อาทร  และ 
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ความเขาใจของทุกคน  เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชวีิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนษุยที่สมบูรณ 
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
 
 หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ  ตลอดจน 
การเรียนรูอยางเหมาะสม  ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเดก็กับพอแม  เดก็กับผูเล้ียงดหูรือบุคลากรที่มี 
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย  เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน  อยางสมดุลและเตม็ตามศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการ  ดังนี ้
 1.  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
 2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบรบิทของชุมชน  สังคม  และวฒันธรรมไทย 
 3.  พัฒนาเดก็โดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวยั 
 4.  จัดประสบการณการเรยีนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ 
และมีความสขุ 
 5.  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการ 
พัฒนาเดก็ 
 
4.3  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตองจัดใหประชาชนของตนเองใน 
แตละประเทศ  การศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จะชวยปูพืน้ฐานทีม่ั่นคงสําหรับเยาวชนเพื่อใชเปนเครื่องมือ 
สําหรับการเรียนรูในอนาคต  และใหทักษะที่จําเปนตอการดาํรงชีวิตที่สรางสรรคในสังคม 
 สําหรับประเทศไทยใหความหมายของการศึกษาขั้นพืน้ฐานวา  หมายถงึการศึกษากอน 
ระดับอุดมศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.    2545  :  2)  ซ่ึงไดกําหนดอุดมการณและหลักการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไวดังนี้ 
 

 อุดมการณของการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 อุดมการณของการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  เปนการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน  โดยรัฐ 
ตองจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ทั้งใน 
ฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก  เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียน 
ตลอดชีวิต  รวมทั้งเพื่อการพฒันาหนาทีก่ารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว 
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และเพื่อสรางเปนรากฐานทีแ่ข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยนืในอนาคต 
 
 หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ยึดหลักทีส่อดคลองกับอุดมการณ  ดังนี้ 
 1.  หลักการพฒันาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา 
ความรู  และคณุธรรม  เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนนิชวีิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
ใฝรู  มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพยีงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวติสวนตน   
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด  และมีความเปนประชาธิปไตย 
 2.  หลักการจดัการศึกษาเพือ่ความเปนไทย  ใหมีความรกัและภาคภูมใิจในทองถ่ิน 
และประเทศชาติ  มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชพีสุจริต  มีความมุงมั่น  ขยัน 
ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  มีลักษณะนสัิยและทัศนคติทีพ่ึงประสงคเพือ่เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน  สังคมไทยและสังคมโลก 
 3.  หลักแหงความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  อยางทั่วถึงเทาเทียม  ควบคูไปกับความมีคุณภาพ  โดยไมแบงชนช้ัน 
หรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม 
 4.  หลักการมสีวนรวม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนมีสวนรวม 
ในการบริหารและการจดัการศึกษา  รวมกบัคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ 
สถานศึกษา  เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ  ศกัดิ์ศรี  และตอบสนองความตองการทองถ่ินตามนัยของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2540  เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 5.  หลักแหงความสอดคลอง  อุดมการณ  หลักการ  และมาตรฐานในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองสอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช  2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช  2545  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐบาล  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ  และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศกึษา  และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
4.4  การอาชีวศึกษา   
 แพรวพรรณ  บุญฤทธิ์มนตรี  (อางอิงจาก  สนอง  โลหิตวิเศษ.    2549  :  Website)   
กลาววา  การอาชีวศึกษาเปนกระบวนการจดัการศึกษาเพือ่เขาสูชีวิตการทํางานเพื่อประกอบอาชีพ  
เพื่อผลิตและพฒันากําลังคนระดับกึ่งฝมือ  (Semi-Skill)  ระดับชางฝมือ  (Skill)  ระดบัชางเทคนิค  
(Technical)  และระดับเทคโนโลยี  (Technologist)  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนอง
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ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ  
สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อาชีวศึกษาจึงเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ  สามารถสนองตอบตอการขยายตัวทั้งในภาคอตุสาหกรรมและการบริการรวมทั้งการนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในสภาวะปจจุบันที่โลกมคีวามเจริญมากขึ้น  การอาชวีศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการนําพาประเทศเขาสูการแขงขันในโลกยุคแหงการเรยีนรู  อาชีวศกึษาเปนการศกึษาที่มุงให
ผูเรยีนมีทักษะ  มีฝมือที่จะประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได  ตลอดมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษายดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ในอดีตอาชีวศึกษา
ถือเปนองคกรหนึ่งของการศกึษาที่ประกอบดวย  พุทธิศึกษา  พลศึกษา  จริยศึกษา  และหัตถศึกษา  
ซ่ึงหมายความวาอาชีวศกึษาจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา  ดานรางกาย  จิตใจ  และดาน
ทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545-2549)  ซ่ึงเปนแผน
แมบทในการพัฒนาประเทศ  กรมอาชีวศกึษา  (ปจจุบันเปนสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา)  ไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชวีศึกษาระยะที ่9 (พ.ศ.2545-2549)  เพื่อเปนแนวทางในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน  ทั้งในระดับกึ่งฝมอื  ระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ  ซ่ึงมาตราที่  20  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดไววา  “การ
จัดการอาชีวศกึษา  การฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน  สถาน
ประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการอาชีวศกึษาและกฎหมายที่เกีย่วของ” 
 ดังนั้น  การจัดการอาชีวศึกษาจึงตองจัดในลักษณะของความรวมมือและตองผสมผสาน
ความรวมมือกนัอยางกลมกลนืระหวางสถานศึกษา  กับองคกร  หรือสถานประกอบการ  เปนการจัด
การศึกษาที่เปดกวางใหสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเพื่อใหตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสอดคลองกับสภาพของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน 
 
 
4.5  การอุดมศึกษา 
 ไพฑูรย  สินลารัตน  (2543  :  1–3)  กลาวถึงการอุดมศึกษาวา  การอดุมศึกษาเปนการศึกษา 
สําหรับคนที่กาํลังจะเปนผูใหญหรือเปนผูใหญแลว  มีลักษณะการเรยีนการสอนต่ํากวาปริญญาและ 
ระดับปริญญา  การจัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือ 
หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่  ซ่ึงความในขอนี้เนนไปที่มหาวิทยาลัย  วทิยาลัย  และสถาบันอื่น  ๆ 
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ซ่ึงโดยความหมายของมหาวทิยาลัย  หรือ  University  รวมถึงสถาบันอุดมศึกษานัน้มีลักษณะเดน 
อยู  3  ประการ  คือ 
 1.  การสรางความรู  สถาบันอุดมศึกษามหีนาที่สรางและพัฒนาความรูและวิชาการ 
ตาง  ๆ  ขึ้นอยูตลอดเวลา  ซ่ึงความรูดังกลาวไดมาโดยการวิจัย  นั่นคือภารกิจดานการวิจัย 
 2.  การสรางคน  สถาบันอุดมศึกษาในฐานะสรางคนที่จะเปนผูใหญ  เปนคนที่จะม ี
บทบาทในสังคมตอไป  จึงตองใหผูเรียนไดเรียนวิชาตาง  ๆ  อยางกวางขวางและหลากหลาย   
ครอบคลุมวิชาการดานสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  รวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อที่จะให 
ผูจบจากสถาบันอุดมศึกษามคีวามเขาใจโลกและสังคมอยางเพียงพอ  นัน่คือภารกิจดานการผลิต 
บัณฑิต 
 3.  การสรางสงัคม  เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีทั้งความรู  มีทั้งบุคลากร 
ที่มีความรู  จึงเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของสถาบันที่ตองพัฒนาสังคมควบคูไปกับการ 
พัฒนาความรู  และการสรางคนใหกับสังคม  นั่นคือภารกิจดานการบริการวิชาการ 
 ยูเนสโก  (UNESCO.    1998  :  Web  Site)  ไดกําหนดภารกิจและหนาที่ของการอุดมศึกษา 
ไวในมาตรา  1  :  การใหการศึกษา  ฝกอบรม  และวิจยัวา 
 เราเห็นควรอนรัุกษ  สงเสริมและขยายภารกิจหลักของการอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภารกิจในการที่จะชวยใหเกดิการพัฒนาทีย่ั่งยืน  และการปรับปรุงสังคมโดยรวม  ดังนี้ 
 1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถตอบสนองความตองการในการดําเนินกิจกรรมทุกภาคสวนของสังคมมนุษย  โดยจัดการเรียน 
การสอนใหสอดรับกัน  ตลอดจนการฝกอบรมวิชาชีพอันประกอบดวยความรูและทกัษะขัน้สูงโดย 
ใชหลักสูตรและเนื้อหาที่ออกแบบใหเหมาะสมและสอดรับกับความตองการของสังคมอยางตอเนือ่ง 
ทั้งในปจจุบนัและอนาคต 
 2.  ใหโอกาสในการเรียนรูในระดับที่สูงขึน้  และเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการ 
เปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลอืกมากที่สุด  และมีความยืดหยุนในการเขาสูระบบ  และออกจากระบบ 
การศึกษา  รวมทั้งใหโอกาสในการพัฒนาตนและการเคลื่อนยายในสังคม  เพื่อสรางความเปนพลเมือง 
และมีสวนรวมในสังคมดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล  เพื่อสรางศักยภาพสวนตน  และเพื่อสงเสริมสิทธิ 
มนุษยชน  การพัฒนาที่ยั่งยนื  ประชาธิปไตย  และสันตภิาพ  ภายใตบริบทของความยุติธรรม 
 3.  พัฒนา  สรางสรรค  และเผยแพรความรูผานกระบวนการวิจยั  และถายทอด 
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกีย่วของ  อันเปนสวนหนึ่งในการบริการชุมชนเพื่อชวยเหลือสังคมในการ 
พัฒนาทางวัฒนธรรม  สังคมและเศรษฐกจิ  สงเสริมและพัฒนาการวิจยัทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  รวมถึงการวิจยัทางสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  และนฤมิตรศิลป 
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 4.  ชวยสรางความเขาใจ  ตีความ  อนุรักษ  เพิ่มพูน  สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม 
เชิงประวัติศาสตร  ทั้งระดับชาติ  ภูมิภาค  และนานาชาต ิ ภายใตบริบทของความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม 
 5.  ชวยปกปองและเพิ่มพนูคณุคาของสังคม  โดยการฝกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับคานยิม 
ตาง  ๆ  ที่เปนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย  และเสนอมุมมองเชิงวิเคราะหและไมลําเอียง  เพือ่ 
ชวยในการอภปิรายประเดน็ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร  และเพื่อสรางเสริมมุมมองเชิงมนุษยธรรม 
 6.  สนับสนุนการพัฒนา  และปรับปรุงการศึกษาทุกระดบั  รวมทั้งการฝกอบรมครู 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546  :  24)  ไดกลาวถึง 
ความหมายและภารกจิอุดมศกึษาไววา  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาระดบัหลังการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  16  กําหนดวา  การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาแบงเปนสองระดบั  คือ  ระดับต่ํากวาปริญญา  และระดับปริญญา  อุดมศึกษาถือเปน 
การศึกษาระดบัสูงของประเทศ  เปนแหลงรวมวิทยาการหลากหลายแขนง  และศูนยรวมของ 
ผูทรงคุณวุฒ/ินักวิชาการในศาสตรสาขาตาง  ๆ  จํานวนมาก 
 สถาบันอุดมศึกษาจึงนอกจากมีภาระหนาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต  สรางและพัฒนา 
องคความรู  และนวัตกรรม  บริการวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแลว   
ยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง  ช้ีนํา  เตือนภัย  และแกปญหาใหกับสังคม  อุดมศึกษาจึง 
เปนเสมือนสมอง/ขุมกําลังทางวิชาการ  และจิตวิญญาณของสังคม 
 การที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกจิตามบทบาทหนาที่ดงักลาวใหบรรลุผล 
ไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมคีวามคลองตัวในการดําเนินงาน 
(Autonomy)  ทั้งดานการบรหิารวิชาการ  บริหารงบประมาณ  และบรหิารบุคลากร  และมีเสรีภาพ 
ทางวิชาการ  (Academic  Freedom)  เพื่อสามารถคิดคน  แสวงหาความรู  ความจริง  เพื่อการ 
สรางสรรคนวัตกรรมและพฒันาความเจรญิกาวหนาทางวิทยาการใหกบัประเทศ  และสามารถแขงขัน 
กับนานาประเทศ  ทั้งนี้ควบคูกับความรับผิดชอบที่สถาบันพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ  ภายใต 
การกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน  การบริหารจัดการอุดมศกึษาจําเปนตองมีเอกภาพ 
ในดานนโยบาย  แตมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถเขาถึง 
ความตองการของกลุมตาง  ๆ  ไดอยางทั่วถึง  เนนการระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมจากทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนองคกรทองถ่ิน  ชุมชน  และประชาชน  (รายละเอยีดดใูนภาคผนวก  ข) 
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4.6  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นับเปนโชคดขีองระบบการจัดการศึกษาของไทยเรา  เมือ่มีการประกาศใชพระราชบญัญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงเปาหมายหนึ่งในหลาย  ๆ  เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา 
ฉบับนี้  ไดแก  การกําหนดใหมีกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษาอยางชัดเจน  ซ่ึงไดกําหนดไว 
ตั้งแตมาตรา  47  จนถึงมาตรา  51  ดังนี้  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542.     
2542  :  24–26) 
 

 มาตรา  47  ใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคณุภาพภายใน 
และระบบการประกันคณุภาพภายนอก 
 ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษาใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจดัใหมีระบบ 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาํเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่ 
เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา  49  ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ 
การศึกษา  มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมิน 
คุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใหมกีารตรวจสอบ 
คุณภาพของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ  และแนวการจัด 
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแหงอยางนอย 
หนึ่งครั้งในทกุหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย  และเสนอผลการประเมิน 
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา  50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมอืในการจดัเตรียมเอกสาร 
หลักฐานตาง  ๆ  ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ตลอดจนใหบุคลากร 
คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกีย่วของกับ 
สถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเตมิในสวนทีพ่ิจารณาเห็นวาเกีย่วของกับการปฏิบัติ 
ภารกิจของสถานศึกษา  ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
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ประเมินคุณภาพการศึกษาหรอืบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว 
รับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา  51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมได 
ตามมาตรฐานที่กําหนด  ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
การศึกษาจดัทาํขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด  เพื่อให 
สถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากมิไดดําเนินการดังกลาว 
ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษารายงานตอ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ 
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 

 ดังที่เราทุกคนทราบแลววา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(สมศ.)  ก็ไดเรงดําเนินการประเมินภายนอกรอบแรกไปแลว  และกําลังจะดําเนินการประเมินใน 
รอบที่สองตอไป  ซ่ึงรายละเอียดของมาตรฐานและตวับงชี้ที่ใชประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สอง 
จะไมขอกลาวในที่นี ้
 สรุป  ในบทนีผู้เขียนมุงใหผูอานไดแนวคดิของการจัดการศึกษาในระบบที่ไดกลาวถึงการรู
หนังสือการจดัการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานสูมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนการศึกษาในระบบและ
เปนเพยีงการเตรียมเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเทานั้น  การเรียนรูจริงจะเกดิเมื่อชีวิตเดินเขาสูชวงการ
ทํางานและการเรียนรูนี้ตองดําเนินไปตลอดชีวิต 
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บทที่  5 
แนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของตางประเทศ 

 
 ในบทที่  4  ผูเขียนไดเสนอเรื่องการรูหนังสือ  การศึกษาปฐมวัย  การศกึษาขั้นพืน้ฐาน
การอาชีวศึกษา  การอุดมศึกษา  และกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  ซ่ึงการศึกษาที่กลาวมานัน้
เปนการศึกษาในระบบที่จะเปนการสรางพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวติใหแตละบุคคลตอไป  
ในบทนี้จะไดกลาวถึงแนวคดิและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศที่คัดสรร  4  ประเทศ  
ไดแก  ประเทศญี่ปุน  เกาหลีใต  อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงสาเหตุที่เลือกศึกษาทั้ง  4  ประเทศนี้ 
ก็เพราะวาเปนประเทศที่มีความเจริญและมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็  ทั้งในดานเศรษฐกิจ   
สังคม  การศึกษา  และเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
5.1  ประเทศญ่ีปุน 
 นับตั้งแตการปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  ประเทศญี่ปุนไดม ี
กฎหมายทีเ่ปนการวางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวติหลายเรื่อง  เชน  กฎหมาย 
หองสมุด  กฎหมายพพิิธภัณฑ  กฎหมายศนูยการเรยีนรูประชาคม  กฎหมายการศกึษานอกระบบ 
โรงเรียน  เปนตน  รวมทั้งมสีถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา  มีสถาบันสื่อประสมเพื่อการศึกษาแหงชาติ 
(National  Institute  of  Media  Education)  และมหาวิทยาลัยทางอากาศ  (University  on  the   
Air)  ซ่ึงเนนการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ 
 ในป  พ.ศ.  2527  คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  (National  Council   
of  Education  Reform)  ไดเสนอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาตอรัฐบาล  โดยเนนใหความสําคัญกับ 
ระบบ  “การเรียนรูตลอดชีวติ”  (Life-long  Learning)  เพื่อแกปญหาการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัย 
และเปนการเตรียมคนเพื่อเขาสูศตวรรษที่  21  โดยเปลี่ยนจากการเนนที่ผูจัดการศึกษา  มาเนน 
ใหความสําคญักับการเรียนรูซ่ึงเปนกิจกรรมของผูเรียน  และตอมาในป  พ.ศ.  2530  ไดยกฐานะ 
กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเปน  “สํานักงานสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”  ทําหนาที ่
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง  ๆ  ที่ดูแลการศึกษาทัง้ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  การกีฬา  และ 
สถานประกอบการในการจดักิจกรรมการเรียนรูตลอดชวีิต   
 ตอมาในป  พ.ศ.  2533  ประเทศญี่ปุนไดมกีฎหมายสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  (Law 
Concerning  the  Development  of  Mechanisms  and  Measures  for  Promoting  Lifelong   
Learning)  ซ่ึงมีสาระสําคัญ  คือ  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong   
Learning  Council)  ทั้งในสวนกลางและในเขตพืน้ที่การศึกษาของแตละจังหวัด  โดยสวนกลาง 
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ทําหนาที่กําหนดนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต  และระดบัจังหวดัจัดทําแผนวิจยั  ใหคาํปรึกษา  และ 
บริการแหลงขอมูล  และตอมาไดพัฒนาระบบโครงขายเพื่อการเรียนรู  (Learning  Web)  ซ่ึงเปด 
โอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2005  :  Web  Site) 
 แนวทางใหมและความทาทาย 
 ในเดือนมีนาคม  2546  สภากลางเพื่อการศกึษา  และกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร  กระทรวงการกฬีา  และกระทรวงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี   
ไดยอมรับรายงานตอกระทรวงจากการอภปิรายตลอด  1  ปครึ่งที่ผานมา  ในการปรับปรุงแกไข 
กฎหมายขัน้พืน้ฐานดานการศึกษา  ซ่ึงเสนอโดยนายกสภานานาชาติดานการปฏิรูปการศึกษาในป   
2543  ในรายงานไดแนะนําถึงวิธีการที่จะทาํอยางไรเพื่อทีจ่ะใหกฎหมายขั้นพื้นฐานดานการศึกษา 
ไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับความตองการในศตวรรษใหม  และการเสนอเพื่อใหเกิดผลของ 
โครงการพื้นฐานในการสงเสริมการศึกษา  ตอการจัดการปฏิรูปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ภายใต 
การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  และไมเคยไดรับการปรับปรุงเลยจนกระทั่งบดันี้  หลังการ 
ยอมรับรายงานโดยสภากลางเพื่อการศึกษาแลว  รัฐสภาจะไดเตรียมการรางกฎหมายเพื่อปรับปรุง 
แกไขกฎหมายขั้นพื้นฐานดานการศึกษา  สวนหลักในการปรับปรุงจะอยูที่สวนนําซ่ึงจะไดเพิ่ม 
ขอคิดเห็นหลายอยางดานการศึกษาลงไป  อาทิ  “การอบรมปลูกฝงประชาชนใหเขารวมอยาง
กระตือรือรนตอการพัฒนาสงัคม  ขวัญกําลังใจและอิสรภาพ”  และ  “การปลูกฝงใหเคารพขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุน  ความรักในถิ่นฐานบานเกิด  ความตระหนกัในฐานะสมาชิกของ 
สังคมนานาชาติ”   
 สวนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการแกไขปรบัปรุงกฎหมายจะเปนขอสรุปของกรอบความคิด 
ของการเรียนรูตลอดชีวิตเกีย่วกับความคิดขั้นพื้นฐานของการศึกษา  กรอบความคิดในการเรียนรู 
ตลอดชีวิตจะมีความชัดเจนในสวนของบทนํา  รายงานของสภากลางเพื่อการศึกษาเนนถึงความสําคัญ 
ของ  “ความตระหนกัในสังคมของการเรียนรูตลอดชวีิต”  ที่ซ่ึงประชากรทุกคนมีเสรภีาพในการเลอืก 
โอกาสที่จะเรยีนรูไมวาเมื่อไหร  ที่ไหน  ซ่ึงความสําเร็จของการเรียนรูนั้นจะไดรับการประเมินคา 
อยางเหมาะสม  เพื่อที่จะพบโอกาสอันดีเลิศของสังคม  การผนวกกรอบความคิดของการเรียนรู 
ตลอดชีวิต  ในกฎหมายขั้นพื้นฐานจะกําหนดเวทีใหมสําหรับความพยายามของรฐับาลญี่ปุนในการ 
สรางสรรคสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติใน  2  ทศวรรษหลังนี้  ยิ่งไปกวานัน้ในเดอืนพฤษภาคม   
2546  กระทรวงศึกษาธกิาร  กระทรวงวิทยาศาสตร  กระทรวงการกีฬา  และกระทรวงวัฒนธรรมและ 
เทคโนโลยี  จะไดปอนคําถามแกสภากลางเพื่อการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบใหม 
ของการศึกษาภาคบังคับ  โดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเปนอิสระมากขึน้  เพื่อจะเขาถึง 
ความตองการอันหลากหลายของเด็ก  ๆ 
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 รูปแบบของสงัคมขอมูลขาวสารตอสังคมแหงความรู  :  การคนหานโยบายการเรียนรู 
ตลอดชีวติแบบใหม  ๆ 
 การอภิปรายการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้  คําวา  “สังคมความรู”  ถูกนาํมาใชเปนอยางมาก 
เหมือนกับวาคาํนี้ไดรวบรวมเอาสวนนําของการทบทวนกฎหมายขัน้พืน้ฐานเอาไว  อยางไรก็ตาม 
ความหมายของสังคมความรู  และอะไรคือความทาทายของการเรียนรูตลอดชีวิตก็ไมไดถูกอภิปราย 
หรือถูกนํามาถกมากนัก  ในสวนทายนี้  เราอยากจะแนะนําถึงความจาํเปนในการสํารวจประโยชน 
ของสังคมความรูเพื่อคนหาทิศทางใหมของนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต 
 OECD  (Organization for Economic Co-operation and Development)  ไดตีพิมพลงใน   
“การบริหารจดัการความรูในสังคมแหงการเรียนรู”  (2000)  โดยการสรางสมมุติฐานวา  สังคมท่ีมี 
พื้นฐานความรูหรือสังคมที่มุงเพื่อการเรียนรู  จะกลายมาเปนสังคมอนาคต  ในการอภิปรายเรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจ  อิกูจิโระ  โนนากะ  และคนอื่น  ๆ  สันนิษฐานวานี่เปนการสรางสรรคชนิดความรู
ในสังคมทั้ง  2  กรณี  ในสังคมความรูใหม  มีความจําเปนไมเพยีงแตในโรงเรียนเทานั้น  แตยังสําหรับ
องคกรตาง  ๆ  เร่ิมดวย  กลุมธุรกิจและชุมชน  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูในการจดัการ
อยางเปนระบบ  หลักฐานกค็ือความรูไมเพียงแตถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนในฐานะขอมูลเทานัน้   
แตยังถูกใชในอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการอีกดวย 
 ในทฤษฎีของสังคมวิชาการ  ขอจํากัดในเรือ่งสังคมขาวสารไดถูกนํามาแสดงและขอจาํกัด 
ของขอพิพาทในเรื่องที่วาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเปนเหมือนยาที่ใชรักษาได 
สารพัดโรคนั้นยังเปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวาง  ทฤษฎีสังคมวิชาการนั้นถูกตั้งขึ้นโดยในหนงัสือ 
“ยุคแหงความไมตอเนื่อง”  ของ  P.F.  Drucker’s  ซ่ึงถูกมองวาเปนการเริ่มตนของสิ่งเหลานั้น  แต 
ความรูในที่นีจ้ะถูกจําแนกจากขอมูลขาวสารอยางชัดเจน  เพราะความรูถูกสรางมาในรูปแบบขอมูล 
ขาวสารซึ่งมีโครงสรางและองคประกอบที่ดีเยีย่ม 
 เราเรียกสิ่งที่ถูกเขียนลงในหนังสือวาความรู  อยางไรก็ตาม  เพียงแคเพราะมันถูกเขยีนลง 
ในหนังสือไมไดทําใหมันงายที่จะนํามาอางอิง  ไมมีส่ิงใดจะมากไปกวา  “ขอมูลขาวสาร”  เมื่อขอมูล 
นั้นถูกใชในการสรางใหเกิดประโยชนนัน่จึงจะเรยีกวาความรู  ความรูก็คลายกับกระแสไฟฟาหรือ 
เงินตรา  เมื่อมนัเริ่มทําหนาทีเ่มื่อนั้นมันก็จะคงอยูไดในฐานะพลังงานชนิดหนึ่ง  (Drucker.    P.37 
of  the  Translation) 
 ขอจํากัดของทฤษฎีของสังคมแหงขอมูลขาวสาร  ตั้งอยูบนความเชื่อเกา  ๆ  ที่วาขาวสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศจะนํามาซึ่งการแกปญหาในสงัคม  ถาเราจะเขาใจถึงความเปนจริงของ 
ขอบเขตอันหลากหลายของทรัพยากรสังคมซึ่งมีอํานาจในการชักจูง  เชน  ชุมชน  ธุรกิจ  NPOs  และ 
ความเฉลียวฉลาดรอบรูของตางชาติ  เมื่อนั้นเราก็สามารถกําหนดนโยบายและมีความตั้งใจอยาง 
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แนวแนทีจ่ะแกไขปญหา  ซ่ึงรวมไปถึงการใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดวย 
 การริเร่ิมของวิชาการและความรอบรูนี้เปนสวนที่นายกยองของสังคมวิชาการ  และมนัก ็
เปนจริงสําหรบัการพัฒนาของการเรียนรูตลอดชีวิตไมเพยีงแตในระดับชาติและทองถ่ินเทานั้น  แต 
ยังสําคัญในระดับนานาชาติอีกดวย  มันมีความสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับพวกเราในยคุของการไมมี 
เสถียรภาพของสถานการณโลก  ในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในสังคมวชิาการระหวางประเทศและ 
เรียนรูรวมกันตอไป 
 นโยบายการเรียนรูตลอดชีวติ  และการศึกษาของสังคม 
 1.  ความตระหนักตอสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิต 
 2.  การสงเสริมการศึกษาในสังคมและสนับสนุนการศึกษาในครอบครัว 
 3.  การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูและการเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู 
 ความตระหนกัตอสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เพื่อจะสรางคณุคาใหแกสังคมที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคในศตวรรษที่  21  
ความตระหนกัตอสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนมโีอกาสอยางอิสระในการเลือกที่จะ 
เรียนรู  และสามารถจะเรียนรูในชวงใดกไ็ดของชีวิต  รวมถึงการไดรับสนับสนุนอยางถูกตองเพื่อให 
การเรียนรูนัน้สัมฤทธิ์ผล  จึงเปนเปาหมายที่สําคัญยิ่ง 
 ปจจัยดังตอไปนี้ไดรับการพสูิจนแลววาเปนเหตุผลที่จําเปนตอการสรางสรรคสังคมแหง 
การเรียนรูตลอดชีวิต  และทําไมจึงตองเพิ่มความพยายามในการทําส่ิงเหลานี ้
 1.  ความตองการตอการแกไขคานิยมหรือสังคมที่หมกมุนหรือยึดติดกบัประกาศนยีบัตร 
หรือหนังสือรับรองการศึกษา 
 2.  การเพิ่มความตองการของกิจกรรมการเรียนรูในการพฒันาสังคม 
 3.  ความจําเปนสําหรับปฏิกริยาหรือการตอบสนองการเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 4.  ความตองการที่จะฟนฟูอํานาจทางการศึกษาของถิ่นกําเนิดและชุมชนในทองถ่ิน 
 การตอบสนองอยางแมนยําในการเรยีนรูไมเพียงแตจําเปนตอการชวยพัฒนาอาชีพของ 
ผูเรียนเองเทานั้น  หากแตยังชวยในการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนแกนนําในสังคม  ซ่ึงมีสวนสําคัญ 
ตอการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกจิ 
 เพื่อจะสรางสังคมในการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการสงเสริมขอบเขตที่หลากหลายและ 
ครอบคลุมของโอกาสในการเรียนรู  MEXT  (Ministry  of  Education,  Culture,  Sports,  Science 
and  Technology)  จึงไดทํางานและรวมมอืกับกระทรวงและหนวยงานซึ่งมีความเกี่ยวของเพื่อ 
กําหนดนโยบายในการสงเสริมการศึกษาของโรงเรียน  การศึกษาของสังคม  วัฒนธรรมและการกฬีา   
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ซ่ึงลวนมีสวนตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสิ้น 
 การสงเสริมการศึกษาของสังคมและสนับสนุนการศึกษาของครอบครัว 
 การศึกษาของสังคมมีบทบาทสําคัญตอสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต  เนือ่งจากกิจกรรมของ 
การศึกษาในสังคมถูกสรางจากพื้นฐานของความสมัครใจของแตละคน  ดังนั้น  MEXT  จึงทํางาน 
เพื่อดูแลและปกปองโครงสรางของการศึกษาในสังคม  รวมถึงการสรางและเพิ่มจํานวนของ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  และเพื่อสงเสริมการศึกษาในสังคมในทกุ  ๆ  พื้นที ่
 ทั้งนี้  MEXT  ยังทํางานเพื่อใหโอกาสในการเรียนรูกับทุกชนชั้นในสังคม  ทั้งวัยรุน 
ผูใหญและผูหญิง  ซ่ึงเปนลูกหลานคนรุนใหมของคนในพื้นที่  การใหการสนับสนุนในสวนของ 
กิจกรรมอาสาสมัครที่เกี่ยวของกับพื้นที่นัน้  ๆ  ยังชวยใหเกิดความรูสึกดี  ๆ  ระหวางผูพักอาศัยใน 
ชุมชน  และเขามารวมกิจกรรมมากขึ้น  โดยเฉพาะผูสูงอายุ  นอกจากนี ้ MEXT  ยังสนับสนุน 
โสตทัศนศึกษา  และปรับปรุงแกไขสิทธิมนุษยชนดานการศึกษา 
 MEXT  ยังสนบัสนุนการศึกษาในครอบครัว  ตลอดจนใหคําปรึกษา  ใหโอกาสในการ 
เรียนรูของผูปกครอง  เพื่อจะไดนําไปสอนลูกหลานของตนในชุมชนตอไป  ซ่ึงการทํางานนี้ก็เพื่อเพิ่ม 
การศึกษาและความเทาเทียมทางเพศในสังคม 
 การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูและการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู 
 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกของการศึกษาของสังคม  อยางเชน  หองประชุม 
สาธารณะ  หองสมุด  และการใหโอกาสทางการศึกษา  โดยองคกรบรหิารสวนทองถ่ินตามสถานะ 
ของแตละพื้นที่  แผนการศึกษาภาคเอกชนและสมาคมหรือองคกรตาง  ๆ  รวมถึงสังคมที่มีความ 
สอดคลองดานการศึกษาและศูนยกลางทางวัฒนธรรม  ลวนแลวแตมบีทบาทสําคัญ  ดังนั้น  เพื่อจะ 
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมขององคกรบริหารสวนทองถ่ินและภาคเอกชน  MEXT  จึงจําแนก 
มาตรการไดดงันี้  คือ 
 1.  การปรับปรุงระบบสําหรับใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
 2.  การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการเรียนรูบนพืน้ฐานระดับประเทศ  ซ่ึงจะม ี
ความยากตอองคกรบริหารสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 
 3.  การเตรียมการใหการสนับสนุนแกองคกรบริหารสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 
 เพื่อผลสําเร็จของของสิ่งเหลานี้  MEXT  จึงรวมมือกับ  National  Children’s  Plan   
ซ่ึงมีศูนยกลางอยูทั่วประเทศและขยายไปยงั  Children’s  Centers  และสถานประกอบการของ   
Children’s  Broadcasting  Stations  และพัฒนานโยบายที่หลากหลายในการสนับสนุนกิจกรรม 
ของผูปกครองและเดก็  ๆ  ดวยความมุงมั่นที่จะเลี้ยงดูพวกเขาใหแข็งแรงในชุมชน 
 MEXT  ยังไดขยายความหลากหลายและครอบคลุมโอกาสในการเรียนรู  เชน  การปรับปรุง 
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และการเพิ่มจาํนวนของ  The  University  of  the  Air  พรอมจัดหาจดัเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ 
เพื่อคุณภาพในการสอบเขามหาวิทยาลัย  สนับสนุนใหมีการอบรมเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา 
สงเสริมใหผูใหญไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น  และเพิ่มกระบวนวิชาและชั้นเรียนสําหรับสาธารณชน 
มากขึ้น 
 สรุป   
 แนวคดิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศญี่ปุน 
 1.  ประชาชนตระหนกัถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2.  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
 3.  ประชาชนตระหนกัในฐานะสมาชิกของสังคมนานาชาติ 
 นโยบายการจดัการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศญี่ปุน 
 1.  ความตระหนักตอสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิต 
 2.  การสงเสริมการศึกษาของสังคม  และสนับสนุนการศกึษาของครอบครัว 
 3.  การสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู  และการเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู 
 
5.2  ประเทศเกาหลีใต 
 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยคําส่ังของประธานาธิบดี   
ใหกําหนดแผนปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่  21  เพื่อสรางความมั่นใจวาประชากรทุกคนจะมี 
โอกาสในการไดรับการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมีจดุเนนของการปฏิรูปอยูที่การวางรากฐานของ   
“ระบบการศึกษาที่เปดกวาง”  ใหบุคคลแตละคนสามารถเขาถึงการศึกษาไดงายทั้งในดานเวลาและ 
สถานที่ตามความสะดวกของผูเรียน  และรัฐสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตโดยรัฐบาลจัดสวัสดิการ 
ทางการศึกษาแบบรัฐในอดุมคติ  (Edutopia) 
 นวัตกรรมสําคญัที่ประกาศเกาหลีใตนํามาใชคือ 
 1.  ระบบธนาคารหนวยกิต  ชวยใหหนวยกิตที่ผูเรียนสะสมไวจากระบบการศึกษา 
แบบเปดไดรับการยอมรับเทยีบเทาปริญญาบัตร  โดยมี  “ศูนยหลักสูตรและประเมนิผล”  เปน 
หนวยงานทีด่ําเนินงานดังกลาว 
 2.  การลงทะเบียนเรียนนอกเวลาเรียนปกต ิ กลุมเปาหมายของหลักสูตรนี้คือ  ผูที่ 
ทํางานอยูแลว  โดยมุงสรางความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ 
 3.  การสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกล  โดยนําส่ือและเทคโนโลยีหลายมิติที่ทันสมัย 
มาใช  เปดโอกาสใหคนยากจน  คนพกิาร  สตรี  และผูสูงอายุไดเขาถึงแหลงความรูมากขึ้น  (2005  : 
Web  Site) 
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 ทิศทางนโยบายในอนาคต 
 รัฐบาลเกาหลีไดมีการเตรียมแผนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่  21  ดําเนินการโดย 
PCER  (PCER  :  Presidential  Commission  on  Education  Reform)  ซ่ึงกอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ 
2537  โดยคณะกรรมการของ  PCER  ไดเสนอรายงานเรือ่ง  “การดําเนนินโยบายดานการศึกษาเพื่อ 
การปฏิรูประบบการศึกษารปูแบบใหม”  โดยไดเสนอผานประธานาธิบดีของเกาหลี  เมื่อเดือนมีนาคม 
2538,  เดือนกมุภาพันธ  2539  และเดือนสิงหาคม  2539  ที่ผานแผนการปฏิรูปการศึกษาของ  PCER 
จะชวยสรางความเขาใจและกําหนดนโยบายในอนาคตของรัฐบาลในศตวรรษที่  21  ซ่ึงในรายงานผล 
ของคณะกรรมการไดนําเสนอวา  ขอมูลขาวสาร  โลกาภิวัตน  และทองถ่ิน  จะเปนตัวกําหนดทิศทาง 
การศึกษาในศตวรรษที่  21  เปาหมายเบื้องตนของการปฏิรูปการศึกษานั้น  คือจะตองทําใหทุกคน 
สามารถไดเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากจะเรียนไดในทุกที่  ดังนั้น  การเรยีนรูตลอดชีวติและการศึกษา 
แบบเปด  จึงเปนวิธีการแรกที่  PCER  จะจดัไวในแผนการปฏิบัติงาน 
 การจะสรางความกาวหนาทางการศึกษาในศตวรรษที่  21  นั้น  จะตองดูที่ระบบการศึกษา 
ในปจจุบนั  ซ่ึงจะเกีย่วของกบั  (1)  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  มากกวาเนนไปที่ปริมาณ   
(2)  การศึกษาภาคบังคับที่มีเพียงพอตอความตองการดานการศึกษาของสาธารณะ  (3)  การแพรหลาย 
ของการศึกษาระดับมัธยมศกึษา  และ  (4)  การเพิ่มโอกาสดานการศึกษาในระดับอดุมศึกษา   
เปาหมายเบื้องตนของการดําเนินงานในระยะนี้คือ  การสนับสนุนใหเกดิความตระหนักในตนเอง 
และการตระหนักในการพัฒนาประเทศชาติ  นอกจากนีก้ารศึกษาในศตวรรษที่  21  จะนํามาซึ่ง 
สังคมแหงการเรียนรู  ขอมูลสารสนเทศ  โลกาภิวัตน  และความทาทายดานการศึกษา  ซ่ึงจะชวยให 
นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค  การศึกษาในประเทศเกาหลี 
ในปจจุบนันี้จะมุงเนนไปที่การบูรณาการความรูและทกัษะระดับสูงที่ไดจากการศกึษาจากประเทศ 
ที่พัฒนาแลว  ซ่ึงประเทศเกาหลีเองจะตองรูจักที่จะเลือกนําความรูเกีย่วกับวิธีการแกปญหา 
ที่สรางสรรคและมีอิสระมาใชใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของประเทศของตน 
 การจัดการศกึษาในศตวรรษที่  21  PCER  จะมุงเนนไปทีก่ารศึกษาเพื่อพัฒนาความคดิ 
เชิงสรางสรรคในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนอันดับแรก  โดยการลดจาํนวนวิชาบังคบั 
และเพิ่มจํานวนวิชาเลือกในแตละโรงเรียน  นอกจากนีย้ังไดเสนอวา  การที่จะทําใหเปนสังคมแหง 
ขอมูลขาวสารไดนั้น  จะตองใหความสําคญักับการศึกษาดานคอมพิวเตอร  ภาษาตางประเทศ 
ตัวอักษรจีน  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโลก  นอกจากนี้จะตองมีการจัดทําและรวบรวมอุปกรณ 
หรือส่ือประกอบการเรียนตาง  ๆ  เพื่อสรางกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบ  เพื่อให 
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายและระดับความสามารถของผูเรียนแตละคนได 
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 การศึกษาในระดับปฐมวัยจะตองรวมเขาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาโดยรวมของ 
ประเทศ  เนื่องจากการศึกษาในระดับอนุบาลนั้นเปนการศึกษาระดับแรกที่เกิดขึน้ในโรงเรียน  ดังนัน้ 
จึงควรจะเปดโอกาสใหเดก็ทีม่ีอายุ  5  ปทุกคนไดเรียนฟรี  ทั้งในพื้นที่ทรุกันดารและในพื้นที ่
ที่ประชากรมีรายไดต่ําทัว่ประเทศ  นอกจากนี้จะตองมีการจัดตั้งศูนยดูแลเด็ก  ซ่ึงนอกจากศูนยจะม ี
หนาที่ในการบริการดูแลเดก็แลว  ศนูยดแูลเด็กจะตองมบีทบาทในการเปนผูใหการศึกษาอีกดวย   
และควรจะตองมีการจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและอุปกรณการเรียนตาง  ๆ  ทั้งในโรงเรียน 
อนุบาลและศนูยดแูลเด็ก  นอกจากนีจ้ะตองมีการรวบรวมจัดทําหลักสตูรการเรียนการสอนในโรงเรียน
อนุบาล  เพื่อเปนการเตรียมตัวของนักเรยีนกอนเขาเรยีนในหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาตอไป  
หลักสูตรเพื่อการเรียนรูในเบื้องตนจะตองเนนไปทีห่ลักสูตรที่ประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนรู 
ในดานตาง  ๆ  ของประเทศตะวันออก  และตองเนนไปทีก่ารฝกฝนพื้นฐานดานลักษณะนิสัยและ
อุปนิสัย  เชน  การแสดงความเคารพผูที่อาวุโสกวา  ความประพฤติที่มีระเบียบวินยั  ความมีสมบัติผูดี   
การรักษาความสะอาด  เปนตน  นอกจากนี้ผูปกครองของเด็กนกัเรียนก็จะตองไดรับการแนะนํา 
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการใหการศึกษาทีถู่กตองเหมาะสมแกบุตรหลานของตนที่บาน 
 สวนการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษานัน้  โรงเรียนจะตองลดจํานวนการเรียน 
ในวิชาบังคับของนกัเรียน  และเพิ่มจํานวนวิชาเลือกใหมากขึ้น  และจะตองปรับปรุงความยากของ 
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม  เพื่อใหนกัเรียนแตละคนสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนที ่
เหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเองได  และจากความตองการครูผูสอนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะตอง 
มีการจางครูผูสอนที่สามารถสอนวิชาหลักไดสองวิชา  และจางอาจารยพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมดวย 
 แผนการปฏิรูปการศึกษานีไ้ดใหความสําคัญไปที่การติดตอส่ือสารและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ซ่ึงถือวามีความสําคัญที่สุดในระบบการศึกษารูปแบบใหมของประเทศเกาหลี  ซ่ึง 
วิสัยทัศนของ  Edutopia  ไดแก  สังคมที่มีการจัดการศกึษาแบบเปดกวางและการศึกษาตลอดชีวิต 
เปนสังคมที่เอื้ออํานวยใหคนทุกคนมีโอกาสทางดานการศึกษาที่เทาเทยีมกัน  และสามารถเขาเรียน 
ไดทุกที่ทุกเวลา 
 สําหรับระบบการศึกษาที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง 
ในการเรยีนนัน้  คือ  การบริการขอมูลสารสนเทศ  เพื่อใหนักเรยีนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที ่
เหมาะสมกับความสามารถ  และสามารถหาขอมูลดานการแขงขันในสถาบันการศึกษา  และขอมูล 
ทั่วไปเกีย่วกับสถาบันการศึกษาตาง  ๆ  รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการเรยีนทางไกลได 
 ประเทศเกาหลีไดเร่ิมโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการศึกษาจากระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาเมื่อป  2540  และไดดําเนนิตอจนถึงป  2545  โดยภายในป  2545  จะตองดําเนนิการ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหนักเรียนทุกคน  และระบบ  LAN  ใหกับโรงเรียนทุกโรงเรียนใหได 
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เพื่อใหนักเรยีนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัตนนี้ได  ซ่ึงแผนการดําเนินการนี้คาดวา 
จะสงผลใหนกัเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีความตองการที่จะศกึษาคนควาขอมูลผานอินเตอรเน็ต 
เพิ่มมากขึ้น 
 ดังนั้น  จําเปนจะตองมีการเพิ่มงบประมาณในการดําเนนิการดานการศึกษาของประเทศ 
เกาหลี  เปนจํานวนอยางนอยที่สุดรอยละ  5  ของ  GNP  ในป  2543  และเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา 
ดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จ  จึงมีความจําเปนจะตองเพิ่มการเสียภาษีทองถ่ินและภาษดีานการศึกษา 
ในขณะเดยีวกนั  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมภีาระหนาที่ความรับผิดชอบดานการเงินในการ 
จัดการในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในทองถ่ินนั้น  ๆ  เพิ่มมากขึ้นตามลําดับดวย  รัฐบาลกลาง 
ก็จะตองเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาระดบัวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิวัต ิ
ระบบการศึกษาที่เพิ่มมากขึน้ 
 การจัดการศกึษาตลอดชีพในประเทศเกาหลีนั้น  ถาเปรยีบเทียบกับประเทศในเอเชยี 
จะพบวา  เกาหลีเปนประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดีมาก  เนื่องจากเกาหลีเปนประเทศที่ใหความสําคัญ 
และมีความรับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวติในระบบโรงเรียนไดอยางด ี และนอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องดวย 
 อยางไรก็ตาม  การศึกษาตลอดชีวิตในประเทศเกาหลีนัน้  ยังมุงเนนไปที่การศึกษาแรกเริ่ม 
มากกวาการเรยีนรูของผูใหญในระดับอดุมศึกษา  เราจึงเห็นไดวากฎหมายการเรียนรูตลอดชีวิตของ 
ประเทศเกาหลีดงักลาวซ่ึงรัฐบาลเกาหลีจะใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาผูใหญเพยีงสวนนอยนี ้
ไดสงผลใหมีเกิดการศึกษาเรียนรูในหนวยงานหรือสถานที่ตาง  ๆ  แทน  เชน  การศกึษาจากการทาํงาน 
ดานระบบสินเชื่อธนาคาร  โดยการเรยีนรูและสะสมประสบการณไดมากเทาที่จะมากได  หรือการเพิ่ม 
คุณสมบัติดานการประกอบวชิาชีพ  ดังนั้น  ประสบการณเรียนรูจึงเกิดจากคานิยมดานการแลกเปลี่ยน 
ความรูทางวิชาการตาง  ๆ  ซ่ึงกันและกัน 
 สรุป 
 แนวคดิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศเกาหลีใต 
 1.  ระบบการศกึษาเปดกวางใหทุกคนเขาถึงไดโดยงาย 
 2.  ธนาคารหนวยกิต 
 3.  เรียนไดไมจํากัดเวลา 
 4.  ใชส่ือหลากหลายเพื่อคนทุกกลุมเขาถึง 
 นโยบายในการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศเกาหลีใต 
 1.  ตองทําใหทุกคนสามารถไดเรียนในสิง่ที่ตนเองอยากเรียนไดในทกุที่  ทุกเวลา 
 2.  ใชระบบ  ICT  เปนเครื่องมือ 
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5.3  ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษเปนอีกประเทศหนึ่งที่ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงอนัรวดเรว็ของสังคม 
โลก  ทั้งในดานเศรษฐกจิ  สังคม  และเทคโนโลยี  จึงไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา  (Education   
Reform  Act)  สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา 
เนนสิทธิของผูปกครองและผูเรียนที่จะไดรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  ตอมาดวยความตระหนกัใน 
ความสําคัญของสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อจัดทําสมุดปกขาวเรื่อง  “การเรยีนรูตลอดชีวติ” 
เสนอแนะยุทธศาสตรการเรียนรูในศตวรรษที่  21  ซ่ึงกําหนดเปาหมายของการพัฒนา  “วัฒนธรรม 
การเรียนรูตลอดชีวิต”  ของปวงชน  พรอมกับโครงการตาง  ๆ  ที่จะทาํใหการดําเนนิงานบรรลุ 
เปาหมาย 
 ในการนําไปสูนโยบายการเรียนรูตลอดชีวตินั้น  ประเทศอังกฤษมีหลักการสําคัญ  ๆ  คือ 
การศึกษามีความตอเนื่องในทุกชวงอายุตลอดชีวิต  ตองขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหทุกคน 
อยางเทาเทียมกัน  ใหความสําคัญกับผูเรียน  การเรียนรูตลอดชีวิตมีความหลากหลายในรูปแบบ   
ตองมีคุณภาพและความยืดหยุน  และตองเกี่ยวของกับทกุหนวยงานของรัฐ 
 รัฐบาลอังกฤษของนายโทนี่  แบลร  มีบทบาทในเรื่องการเสริมสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
ตลอดชีวิต  โดยกําหนดวิสัยทัศนเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวติไววา  จะสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
ตลอดชีวิตใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวนัของคนอังกฤษ  เนนใหผูเรยีนไดพัฒนาทักษะและความถนัด 
ใหเต็มศกัยภาพ  ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูในบาน  ชุมชน  และสถานประกอบการ   
ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสารสนเทศ  และเปนการเรยีนรูที่มีความหลากหลายทั้งประเทศและ 
รูปแบบ  นอกจากนี้รัฐบาลยงัจัดทํายุทธศาสตรเพื่อใหมีการนําสูการปฏิบัติ  และจัดสรรทรัพยากร 
ใหเหมาะสม 
 ความคิดริเร่ิมของรัฐบาลอังกฤษที่สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต  คือ  (2005  :  Web  Site) 
 1.  โครงการมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม  (University  for  Industry  :  Ufl)  โดยจดัตัง้ 
มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมขึ้นทําหนาที่  “คนกลาง”  เพือ่กระตุนความตองการในการเรียนรูของ 
ประชาชน  สนับสนุนการใหบริการดานสารสนเทศ  การใหคําปรึกษาและแนะแนว  เพื่อใหผูเรยีน 
และผูจัดโครงการการเรียนรูไดพบกนั  และใหบริการวัดผลเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.  โครงการเปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล  (Individual  Learning  Account)  โดย 
รัฐ  นายจาง  และบุคคล  เปนผูรวมลงทุน  เพื่อใหแรงงานในสถานประกอบการมีโอกาสไดรับการ 
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง 
 3.  โครงการจัดสรางโครงขายการเรียนรูแหงชาติ  โดยนาํประโยชนจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบใหม  ๆ  มาใชเพื่อเปดเสนทางการเรียนรูของประชาชนให 
กวางขึ้น 
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 ศิริพรรณ  ชุมนุม  (2545  :  2–10)  ไดศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร  2  ฉบับของอังกฤษ 
เรียกวา  สมุดปกขาว  (White  Paper)  คือ  การเรียนรูสูความสําเร็จ  (Learning  to  Success)  และ 
สภาการเรียนรูและทักษะ  (The  Learning  and  Skills  Council  :  LSC)  โดยกอนการปฏิรูป 
การศึกษา  อังกฤษมีการปรบัโครงสรางระบบงาน  ปรับเปลี่ยนการดาํเนินงานในเรือ่งการเรียนรู 
ของคน  มีการศึกษาลวงหนาในรายละเอียดอยางเปนระบบ  และพิมพเปนสมุดปกขาวในเดือน 
มิถุนายน  2542  เพื่อช้ีนําใหความรูความเขาใจอยางเปนกระบวนการแกประชาชน  หนวยงานที ่
เกี่ยวของและใหรัฐบาลยอมรับกอนประกาศใชในเดือนเมษายน  2544  นั่นคือ  อังกฤษใชเวลา  2  ป 
เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกบัการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงมีประเด็นที่นาสนใจดังนี ้
 1.  กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 กระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศสหราชอาณาจักร  เร่ิมดวย 
การกําหนดวิสัยทัศนแหงชาติที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการเรียนรู  กลาวคือ  กําหนดเปาหมายที่จะ 
กาวไปใหถึง  จัดโครงสรางระบบงานใหม  ยุบหนวยงาน  รวมหนวยงาน  ปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน 
ขั้นตอนการทาํงาน  ระบบการตรวจสอบ  เพื่อใหครบวงจรการทํางาน  กําหนดวิสัยทศันแหงการเรยีนรู 
การเรียนรู  ช้ีใหเห็นถึงการสรางสังคมใหม  สังคมแหงการเรียนรู  โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรู 
ในที่ทํางาน  วสัิยทัศนเปนสิง่ที่สรางแรงจูงใจ  แรงบันดาลใจใหคนในชาติเห็นความสําคัญของการ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ  การสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง 
 ประเทศอังกฤษในภาพรวม  การเรียนตอของเด็กอายุ  16  ป  เมื่อพนเกณฑการศกึษา 
ภาคบังคับมีไมเกินรอยละ  70  แรงงานจํานวนมากไมมวีุฒิทางการศึกษา  ระบบการเรียนรูตลอดชวีิต 
การศึกษาตอเนื่องที่มีอยูไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอีกจํานวนมาก  อังกฤษจึงกําหนดวิสัยทัศน 
แหงการเรยีนรูใหม  สรางวัฒนธรรมใหมแหงการเรียนรู  เพื่อใหคนในชาติ  องคกร  ชุมชน  สังคม   
รวมกันสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู  โดยใชยุทธศาสตรความรวมมือ  สรางหุนสวนของการเรียนรู 
(Partnership)  และองคกรทีจ่ะเกีย่วของกบัการเรียนรู  คือ  นายจาง  เพื่อสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
ใหเกดิในที่ทํางาน 
 หลักการสําคัญ  6  ประการ  ในการกําหนดวิสัยทัศนแหงการเรียนรู  เนนเรื่อง   
(1)  การลงทุนดานการเรียนรูเพื่อประโยชนสําหรับทุกคน  (2)  การขจัดปญหาอุปสรรคของการเรียนรู 
(3)  การใหความสําคัญกับประชาชนที่ตองการเรียน  (4)  ความรับผิดชอบรวมกันของนายจาง  ลูกจาง 
และชุมชน  (5)  การสรางคนใหไดมาตรฐานโลกและใชเงินอยางคุมคา  และ  (6)  การผนึกกําลังและ 
การทํางานรวมกันทั้งชาติเพือ่ความสําเร็จ  คําวา  “การเรียนรูสูความสําเร็จ”  (Learning  to  Success)   
จึงเปนคําสําคัญ  (Keyword) 
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 ในการนี้มกีารตั้งองคกรใหม  “สภาการเรียนรูและทักษะ”  (Learning  and  Skills 
Council)  เพื่อขับเคลื่อนความคิดหรือวิสัยทัศนใหไปสูเปาหมาย  โดยมีภารกิจคือ  ดแูลการศึกษา 
ของคนหลังการศึกษาภาคบังคับ  หรือคนที่อายุสูงกวา  16  ป  โดยมีองคกรระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
สภาการเรียนรูและทักษะระดับชาติ  มีกรรมการ  ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน  15  คน  มาจาก 
ผูประกอบการ  เจาของกิจการผูไดรับการยอมรับในเรื่องการศึกษา  อาชีพ  และทักษะ  โดยภาคเอกชน 
จะมีสัดสวนประมาณรอยละ  40  สภาฯ  ระดับชาติ  แบงเปน  2  สวน  คือ  กลุมที่หนึง่  ดูแล 
การเรียนรูของเยาวชนอายุระหวาง  16–19  ป  อีกกลุมหนึง่ดูแลการเรียนรูของผูใหญ  สภาฯระดับ 
ทองถ่ินแบงเปน  47  พื้นที่  47  องคกร 
 ขอบขายหนาที่ของสภาการเรียนรูและทกัษะ  ทั้งในระดบัชาติและทองถ่ิน  คือ 
 1.  ศึกษาและประเมินความตองการทักษะ  ในภาพรวมวาทิศทางของประเทศ 
กําลังพัฒนาไปในทิศทางไหน  กําลังคนที่จะตองเรียนรูทกัษะ  ความรูความสามารถควรจะเปนไป 
ในทิศทางใด 
 2.  จัดสรรงบประมาณ 
 3.  กําหนดนโยบาย  ควบคุมมาตรฐาน 
 4.  พัฒนาระบบความรวมมือ  ความเชื่อมโยงระหวางรัฐ  องคกร  และอาสาสมัคร 
ประการสําคัญที่สุด  คือ  ความรวมมือกับภาคเอกชน 
 โครงสรางระบบงานของสภาฯระดับชาตกิับระดับทองถ่ินคลายคลึงกัน  แตสภาฯระดับ 
ทองถ่ินมีสมาชิกไมจํากดัจํานวน  ขึน้อยูกบัความหลากหลายของอาชีพและความจําเปนของทองถ่ิน 
ระบบงานของสภาฯระดับทองถ่ินจะตองเชื่อมประสานกับสภาฯระดบัชาติ  เนนการทํางานตาม 
นโยบายและเปาหมายระดับชาติ  ขณะเดียวกัน  เชื่อมประสานความตองการของทองถ่ินในแงของ 
การกําหนดกรอบการทํางานเพื่อใหสําเร็จ  รวมทั้งกําหนดวิสัยทัศนและระบบงานใหม 
 สภาฯ  จะรับผิดชอบและกําหนดกรอบการทํางานสูความสําเร็จ  ปรับปรุงระบบ 
การวางแผน  การจัดสรรงบประมาณแนวใหม  เนนในเรื่องการใหความสําคัญ  ความตองการของคน 
สังคม  ชุมชน  และนายจางเปนหลัก  เนนความคุมทุน  ใหความสําคัญกับการยดืหยุน  ความตองการ 
ของพื้นที่  ประการสําคัญ  เนนการเชื่อมประสาน  (Connexion)  แผนงาน  โครงการ  และการจดัสรร 
งบประมาณ  รวมทั้งเนนการควบคุมคุณภาพ  กลาวคือ  มรีะบบตรวจสอบคุณภาพและเปาหมายการ
ตรวจสอบนอกเหนือเชิงปริมาณ  โดยกําหนดเปาหมายวา  คนจะเรยีนรูทักษะเรยีนรูส่ิงที่เปนเปาหมาย 
แหงชาติในเชงิปริมาณอยางไร  คุณภาพเปนอยางไร  คุณภาพของการตรวจสอบสรางระบบงานที ่
ตรวจสอบได  มีการใหรางวลัเปนแรงจูงใจแกหนวยงานที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  เพื่อเปน 
แรงกระตุนและจูงใจใหปรับปรุงคุณภาพงาน  เนนการควบคุมคุณภาพทีใ่หคนในชาตมิีคุณวุฒ ิ
ทางดานวิชาชพีเพิ่มขึ้น  และมีความหลากหลาย 
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 2.  ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต 
 อังกฤษแบงยทุธศาสตรการเรียนรูตลอดชวีิตออกเปน  2  สวน  คือ  ยทุธศาสตรสําหรับ 
เยาวชน  และยุทธศาสตรสําหรับผูใหญ  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตสําหรับเยาวชนจะกระตุน 
เด็กอายตุั้งแต  13  ปขึ้นไป  เพราะเมื่อพนเกณฑบังคับการศึกษาภาคบังคับ  คือ  อายุ  16  ปขึ้นไป 
เด็กจะไมเรียนและไมสนใจ 
 ยุทธศาสตรการเรยีนรูตลอดชีวิตสําหรับเยาวชน  ประกอบดวย 
 1.  การเชื่อมโยงโครงการ/กจิกรรม  แผนงาน  ทําอยางไรเยาวชนจะเขาถึงแผนงาน/ 
กิจกรรมที่กําลังดําเนินการได  ส่ิงที่นาสนใจ  คือ  ระบบที่ปรึกษาการเรียนรู  หรือเครือขายที่ปรึกษา 
การเรียนรู  ในสถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบงาน  มีผูรับผิดชอบชัดเจน  สรางภาพรวมแกเด็กและ 
เยาวชนถึงกลไกแนวทางประสบความสําเร็จในชีวติจากองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  เมื่ออายุพน   
16  ปแลว 
 2.  การพัฒนาระบบบริการดานอาชีพ  (Career  Service)  ในสถานศึกษาจะตอง 
มีระบบขาวสารขอมูล  เพื่อบริการเด็กที่จะชวยสงเสริมเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ 
 3.  การปรับปรุงระบบบริการ  สงเสริมใหสถานศึกษา  ศนูยฝกตาง  ๆ  ปรับปรุง 
ระบบบริการเกื้อหนุนผูเรียนใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการศึกษาเลาเรียนตอ 
 ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญ  ผูใหญคือกลุมคนอายุ  16  ปขึ้นไปแลว 
อังกฤษกําหนดไว  2  เร่ือง  คือ  ยุทธศาสตรการสรางความตองการการเรียนรู  และยุทธศาสตร 
การสรางโอกาสการเรียนรู 
 1.  ยุทธศาสตรการสรางความตองการเรียนรู 
 1.1  บัญชีการเรียนรูรายบุคคล  ในระยะแรกรัฐบาลไดเปดบัญชีเงินฝาก 
การเรียนรู  1  ลานบัญชี  บัญชีละ  150  ปอนด  หรือประมาณเกาพันบาท  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู 
แกผูตองการเรยีนรู  โดยทีน่ายจางสมทบเพิม่เติมได 
 1.2  มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม  (University  for  Industry)  เปนเครือขาย 
สงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน  บาน  ศูนยฝก  และชุมชนตาง  ๆ  มีระบบออนไลนเพื่อเปดโอกาสให 
คนที่ทํางานแลวในสถานประกอบการ  บริษัทสวนใหญมีศูนยการเรยีนรูที่มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้ออํานวยใหพนักงานในเวลาวางสามารถสรางทักษะ  เพิ่มพูนความรู 
ใหตนเองได 
 1.3  การเรียนรูผานสื่อตาง  ๆ  คือ  วิทยุ  โทรทัศน  อินเทอรเน็ต 
 1.4  การใหบริการดานขาวสาร  และคําปรึกษา 
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 2.  ยุทธศาสตรการสรางโอกาสการเรียนรู  เปนการจัดสถานที่ใหเรียนเมื่อมี 
ความตองการ  มีการจัดตั้งศนูยการเรยีนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชวงแรก  700  แหงทั่วประเทศ 
มีการจัดระบบการศึกษาตอเนื่องสําหรับบุคคลอายุ  16  ปขึ้นไป  มีหลักสูตรที่หลากหลายทาง 
ออนไลน  เปดโอกาสใหคนไดแสวงหาความรูเพิ่มเติม  มกีารสงเสริมการเรียนรูในชุมชน  การพัฒนา 
ทักษะพื้นฐาน  และสงเสริมการเรียนรูสําหรับคนวางงาน  อายุเฉล่ียของผูเรียน  คือ  24–40  ป 
 ระยะนี้เปนชวงที่  2  ของการปฏิรูปการศึกษาในอังกฤษ  คนอังกฤษเกง   
มีทรัพยากรมาก  คาขายกับตางประเทศมาก  แตรายไดประชาชาติ  ความไดเปรียบกบัตางประเทศ   
ยังเปนรองประเทศที่เปนคูแขงแถบยุโรป  ขณะนี้อังกฤษกําลังเนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต   
การเรียนรูทักษะ  และการเรยีนรูวิชาชพีเขาดวยกัน  ซ่ึงเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่  2  เพื่อเสริม 
จุดออนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 สรุป 
 แนวคดิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศอังกฤษ 
 1.  การศึกษามคีวามตอเนื่องในทุกชวงอายตุลอดชีวิต 
 2.  ตองขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหทุกคนอยางเทาเทียมกนั 
 3.  ใหความสําคัญกับผูเรียน 
 4.  มีความหลากหลายรูปแบบ 
 5.  มีคุณภาพและยืดหยุน 
 6.  ตองเกี่ยวของกับทุกหนวยงานของรัฐ 
 นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศอังกฤษ 
 1.  สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูตลอดชีวติใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ 
คนอังกฤษ 
 2.  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาทักษะและความถนัดใหเต็มศักยภาพ 
 3.  ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูในบาน  ชุมชน  และสถานประกอบการ 
 4.  ทุกคนสามารถเขาถึงบริการสารสนเทศ 
 5.  การเรียนรูตองมีหลากหลายรูปแบบ 
 
5.4  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Gross  (1992  :  135–143)  เชื่อวา  ผูใหญ  วัยหนุมสาว  (Yong  Adults)  ที่ไดรับการ 
ส่ังสอนและฝกฝนสมรรถภาพทางดานความคิดมาแลวจากการเรียนรูในระบบ  (Formal  Education)   
สามารถและจําเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถทางดานนี้ตอไปตลอดชีวิตของพวกเขา 
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 เมื่อผูเรียนวยัหนุมสาว  (Adolescents)  สําเร็จการศึกษาออกไป  พวกเขาตองตระหนัก 
ไดแลววา  คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะถูกกําหนดขึ้นโดยความสามารถทางดานความคิดของ 
พวกเขาเอง  มากพอ  ๆ  กับสถานการณและปจจัยอ่ืน  ๆ  ในขณะทีพ่วกเขาตองไดรับขอมูลขาวสาร 
จากแหลงที่เชือ่ถือได  เพื่อใหเติบใหญและมีชีวิตอยูตอไปได  ความสามารถในการจดัการดําเนนิการ 
กับขอมูลขาวสารเหลานั้นกเ็ปนสิ่งสําคัญ  นอกจากนี้ผูใหญวัยหนุมสาว  (Young  Adults)  จะตอง 
เขาใจวาในการเรียนรูนั้นพวกเขาจะตองเพิม่สมรรถภาพทางดานความคิด  รวมทั้งความชํานาญในการ 
เรียนรูขอมูลขาวสารใหม  ๆ  หากเขาเขาใจมโนมติ  (Concepts)  เหลานี ้ รวมทั้งความจริงที่วา   
การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด  พวกเขาก็จะประสบความสําเร็จใน 
ศตวรรษที่  21  ได  เพราะศตวรรษนี้จะเปนศตวรรษของ  “สังคมแหงการเรียนรู” 
 ในหนังสือที่  Gross  แตงเรือ่ง  “The  Great  School  Debate”  (Gross,    1985  อางอิงใน 
Gross,    1992)  Gross  ไดกลาวไววา  ในสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะผูใหญกําลังถูกปลูกฝงใหม ี
ความคิดแบบใหมเกีย่วกับการศึกษา  เขาไดระบุถึง  10  แนวทางใหญ  ๆ  (Mega–Trends)  ที่มีให 
เราเห็น  คําวา  “Mega–Trend”  ในที่นี้หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานการเรยีนรูและการคิด 
ของผูคนที่มีความเดนชัด  สามารถสังเกตเห็นได  และมคีวามแพรหลาย  แนวทางเหลานี้ก็เปนแนวทาง 
ที่เราเห็นอยูรอบตัวเราอยูแลว  สามารถสัมผัสไดในการดาํเนินชวีิตตามปกติของเรา  และเปนสิ่งที ่
ดีงามสําหรับอนาคต  ในบทนี้  Gross  ไดบรรยายถึง  Trend  แตละขอวาจะสงผล/มีอิทธิพลตอ 
การศึกษาผูใหญ  พัฒนาการทางดานความคิดของผูใหญ  และแนวทางการดํารงชีวิตของผูใหญ 
ในอนาคตอยางไร 
 10  แนวทางใหญ  ๆ  ของพัฒนาการดานความคิดของผูใหญ 
 10  แนวทางใหญ  ๆ  ในสังคมอเมริกันกําลังทําใหเราหนัเหไปสูวิธีการคิดแบบใหม  และ 
ทําใหเราคิดถึงการศึกษาของผูใหญ  เราแตละคนสามารถสัมผัส/รูสึกไดถึง  Mega–Trend  เหลานี ้
คอยกระตุนเราในขณะที่เราตองรับมือกับขอมูลขาวสารที่หล่ังไหลเขามาอยางมากมาย  (บางครั้ง 
มากจนเกินไป)  ตองเรียนรูทกัษะใหม  ๆ  และตองพยายามปรับปรุงวิถีชีวิตและองคกรของเราใหดีขึน้ 
กลยุทธแบบใหม  ๆ  ที่จะชวยในเรื่องของความคิด  การเรียนรู  การเจรญิเติบโต  ความสงสัย/อยากรู 
อยากเห็น  และการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราเปนผูกําหนดนั้น  ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนนิชวีิต 
ของพวกเราแลว  ตัวอยางเชน 
 –  คูสามีภรรยาที่มีปญหากัน  ยอมที่จะเขารับการบําบัดดวยกันโดยการไปพบ 
ผูเชี่ยวชาญเพือ่ที่จะแกปญหาที่พวกเขาม ี
 –  ผูบริหารที่มีความยุงเหยิง/ไมมีระบบ  เรียนรูทักษะการบริหารเวลาโดยการดู  VDO 
เทปเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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 –  คุณแมที่ไดรับ  Welfare  จากรัฐบาล  ถูกกําหนดใหเขาเรียนเพื่อใหอานออกเขียนได 
 –  คุณหมอสมคัรเปนสมาชิก  Cable  TV  เพื่อจะไดดแูละรับขาวสารงานวิจยัลาสุด 
ทางดานที่เกีย่วของกับงานของตน 
 –  ตํารวจที่เกษียณอายแุลวพรอมกับภรรยา  เขารวม  Elder  Hostel  Programs   
ที่จัดขึ้นใน  5  รัฐ  ในชวง  Summer  Vacation  (พักรอน)  ของเขา 
 –  บริษัทที่เต็มไปดวยสถาปนิก  ปรับปรุงเทคนิคการออกแบบของพวกเขาโดยการ 
ศึกษาและเรียนรูจากงานแตละชิ้นที่ไดทําไปแลว  โดยใชกลยุทธดานความคิดที่เรียกวา  “Reflective 
Practice”  (การสะทอน/Reflect  ความคิดถึงส่ิงที่ไดทําไปแลว) 
 –  พนักงานธุรการรักรวมเพศคนหนึ่ง  ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของเขาเพื่อปองกนั 
ตัวเองจาก  AIDS  นี่เปนตวัอยางของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกที่ทําใหผูใหญเกิดการเรียนรู 
และการคิดตลอดเวลาเพื่อความอยูรอด 
 –  นักดาราศาสตรมือสมัครเลนติดตอส่ือสารกับผูที่มีความสนใจดานเดยีวกับเขาที่อยู 
ในสวนตาง  ๆ  ของโลก  โดยผานกระดาน  Computer  (Computer  Bulletin  Boards) 
 –  คนพิการคนหนึ่งที่เรียนไมจบมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ  20  ปที่แลว  สามารถสอบ 
จนไดประกาศนียบัตร  ม.6  และไดเรียนตอจนจบปริญญาตรี  และขณะนีก้ําลังเรียนตอระดับ 
ปริญญาโท  ทั้งหมดนี้ทําใหเธอสามารถอุทิศตน/มีสวนชวยเหลือสังคมในระดับที่สูงได  แมวาเธอ 
จะเปนคนหหูนวก 
 การเรียนรูแบบใหมเหลานี้กาํลังทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในดานความคิด  การใชชีวิต 
และสังคมของพวกเขา  คนอเมริกันกําลังคนพบวาการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และการที่จะตองใช 
ความคิดระดับสูงเพื่อใหสามารถทํางานตาง  ๆ  ไดสําเร็จเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จในการดํารง 
ชีวิต  ทั้งเพื่อการเอาตัวรอดในขณะนี้และในอนาคต  ในการพูดถึง  10  แนวทางใหญ  ๆ  ที่จะนํา 
คนอเมริกันไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น  Gross  ไดระบุถึงวิธีการที่เราจะสามารถขานรับ/ปฏิบัติตน 
ตอแนวทางแตละขอได  ทั้งในระดับสวนตวัไปจนถึงระดบัสังคม 
 Mega–Trend  #  1  :  เราจะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิตของเรา 
 แนวความคิดวาดวย  “Front-end  Load”  นั้นลาสมัยแลว  แนวความคิดนี้กลาวไววา 
คนเราไดรับการศึกษา/เรียนรูส่ิงตาง  ๆ  ในวัยเยาวแลวกเ็รียนจบ  และหันเหจากการเรียนไปสู 
การทํางาน  โดยที่มีการหันกลับไปสูการเรียนรูอีกเพยีงชั่วคร้ังชั่วคราว 
 รูปแบบการเรยีนรูแบบนี้ไมถูกตอง  เราไมสามารถคาดหวังอีกตอไปไดแลววาการเรียนรู 
ในระบบ  (Formal  Schooling)  แมวามันจะรวมไปถึงการเรียนระดับมหาบัณฑิตหรือการศึกษา 
เฉพาะทาง  จะสามารถรับใชเราตลอดไปไดช่ัวชีวิต  (ความรูที่เราไดจากการศึกษาในระบบนั้น 
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ไมเพียงพอตอการที่เราจะดํารงชีวิตตอไปชัว่ชีวิต)  John  Naisbitt  (1982  อางอิงใน  Gross,    1992)   
ไดกลาวไววา  “ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ไมมีความรูเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเทานัน้ 
ที่จะรับใชคณุในอนาคตอันใกลนี้ได  นี่ก็รวมไปถึงชั่วชีวติของคุณดวย  ทักษะที่สําคญัที่สุดที่คุณ 
จะตองเรียนรูก็คือ  วิธีการเรยีนรู” 
 Jim  Duffy  ไดอธิบายไววา  ความรูของครึ่งชีวิตที่ถูกสอนใหผูเรยีนในหลาย  ๆ  สาขานั้น 
มีอายุ  5  ปแลว  (กอนที่จะถูกนํามาสอน)  หมายความวา  หลังจากระยะเวลานี้แลว  ความรูคร่ึงหนึ่ง 
ที่ผูเรียนไดรับไปก็ถือวาลาสมัยไปแลว  นอกจากนี้สภาวะของการทํางานและแมกระทั่งการใชชีวิต 
สวนตัวในปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  คนอเมริกันสวนใหญสามารถคาดการณไดวา 
ตนเองจะมกีารเปลี่ยนแปลงอาชีพหลาย  ๆ  คร้ังในชีวิตการทํางานของตน  และก็มีความเปนไปไดสูง 
วาจะเปลี่ยนคูชีวิตและวิถีชีวติของตนเชนกนั  ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย  ๆ  เชนนี้  จึงตองมีการ 
ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คนเราจะตองรู  ตองเขาใจ  และตองสามารถทําไดตลอดเวลา 
 Mega–Trend  #  2  :  เราจะเรียนรูจากองคกร,  สมาคม,  สถาบัน  และเครือขาย 
ท่ีหลากหลาย 
 เรากําลังเดินทางออกหางจากยุคที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ดานการใหโอกาส 
การเรียนรูแกผูคน  ปจจุบันเรากําลังเห็นการแพรกระจายของการเรียนรูในสถาบันทางสังคมที่สําคัญ  ๆ 
โดยเฉพาะสถาบันทางดานธรุกิจ,  วิชาชีพเฉพาะทาง,  ส่ือตาง  ๆ  ซ่ึงรวมทั้งโทรทัศนและการสื่อสาร 
ผานคอมพิวเตอร  ปจจุบันสถานประกอบการเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมซึ่งจัดเปนธุรกิจประเภท 
หนึ่งของสหรฐัอเมริกา  กําลังทําใหจํานวนผูเรียนและเงินที่ไหลเขาไปในระบบการศกึษาระดับ 
อุดมศึกษา  (Postsecondary)  ลดลงไปอยางมาก  (Gross,    1985) 
 Mega–Trend  #  3  :  เราจะเรียนรูโดยมุงเนนถึงการเรียนรูในสิง่ท่ีตรงกับความตองการ/ 
ความจําเปนท่ีแทจริง 
 ในศตวรรษที่  21  เราจะมุงเนนความคิดและการเรียนรูของเราใหตรงกบัสิ่งที่เราจําเปน 
ตองรูอยางแทจริง  เปนระยะเวลาหลายศตวรรษมาแลวที่เราคิดวาส่ิงที่ควรคาแกการเรียนรูนั้นคือ 
เนื้อหาในวิชาหลัก  ๆ  ที่เราสอนอยูในโรงเรียน  ปจจุบันเราขยายความคิด  ปจจุบันความคิดเห็นที่วา 
ควรพิจารณาถงึความตองการการเรียนรูของผูเรียนกําลังถูกขยายออกไป  งานวิจยัดานการเรียนรูใน 
สถานการณที่เปนปกติ  ธรรมชาติ  (Natural  Learning)  พบวา  วิชาความรูที่ถูกสอนตามแบบ 
ดั้งเดิมนัน้มีบทบาทคอนขางนอยมากในการศึกษาของผูใหญ  (Gross,    1985)  การเรียนรูที่แทจริง 
สวนใหญที่ผูใหญชอบและรูสึกวามีประโยชนนั้น  มุงเนนไปที่ความรูที่จะสามารถนําไปใชในชวีิต 
ประจําวนัไดจริง  เชน  ทักษะการรับมือกับสถานการณตาง  ๆ  งานอดิเรก  การเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
การสงเสริมหรือปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน  (Gross,    1977) 
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 แมวาในแวดวงการเรียนรูวิชาการแบบดั้งเดิมที่มีการแบงแยกเนื้อหาในวิชาตาง  ๆ  อยาง 
ชัดเจน  ก็ยังมกีารรวมเนื้อหาของหลาย  ๆ  วิชาเขาไวดวยกัน 
 Mega–Trend  #  4  :  เราจะเรียนโดยใชสมองทุกสวนของเรา 
 ความรูที่ลึกซึ้งถึงวิธีการทํางานของสมองของเราไดสรางความตื่นเตนในวงการวิทยาศาสตร 
และการศึกษาเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา  มนัเปนสิ่งที่เหน็ไดชัดแลวในขณะนีว้าเรา 
สามารถทําใหการเรียนรูนัน้มีชีวิตชีวา  และแข็งแกรงขึ้นโดยการใชศกัยภาพของสมองในทุก ๆ สวน 
เราสามารถเรงและสงเสริมการเรียนรูของเราไดโดยใชประสาทสัมผัส  ความรูสึก  จนิตนาการ   
ความทรงจํา  ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตาง  ๆ 
 งานวิจยัของ  Roger  Sperry  และ  Ned  Hermann  (Hermann,    1988)  เกีย่วกับ  Right– 
Left  Brain  Specialization,  Howard  Gardner  และ  Robert  Sternberg  เกี่ยวกับ  Multiple  
Intelligences  และทฤษฎีอ่ืน  ๆ  อีกมากมายเกีย่วกับสไตลในการเรยีนรู  นั้นเปนผูเบิกทางใหระบบ 
อยางเชน  Superlearning  หรือ  Peak  Learning  สามารถเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูไดมากกวา 
การเรียนแบบดั้งเดิม  การทีจ่ะใหผูใหญไดมาซึ่งความรูความคิดอยางเต็มเปยมนัน้  พวกเขาจะตอง 
ประสบกับการคิดและการเรยีนรูที่หลากหลาย  ผูใหญสามารถและควรที่จะเรียนรูจากสถานการณ 
จําลอง  การแกปญหาเชิงสรางสรรค  การอภิปรายพดูคุย  การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ  และการฝกงาน 
ฯลฯ 
 Mega–Trend  #  5  :  เราจะเรียนไปดวยกัน 
 ภาพที่เรามีตอการเรียนรูมาชานาน  คือ  การเรียนแบบสันโดษ  (Lone–learner)     
นักเรียนแตละคนแขงกับเพื่อนนักเรยีนคนอื่น  หรือผูรอบรูนั่งเรียน/ทํางานของตนอยางสันโดษ   
แตการเรียนในศตวรรษที่  21  และในโลกของเราในปจจุบันนัน้เกดิขึ้นอยางเปนกลุม  เริ่มตั้งแตจาก 
ครอบครัว  ไปจนถึงการแกปญหาอยางเปนกลุมกอนในธุรกิจหรือการงานวิชาชีพของเรา  เรากําลัง 
เห็นและใหความสําคัญกับการคิดและการเรียนรูแบบเปนกลุมกอน 
 Mega–Trend  #  6  :  เราจะผานสื่อ,  เทคโนโลย,ี  รูปแบบ  และวิธีการที่หลากหลาย 
 ในศตวรรษที่  21  เราจะเรียนผานสื่อ  เทคโนโลยี  รูปแบบ  และวิธีการที่หลากหลาย   
สถานที่  เวลา  และวิธีการที่เราจะใชในการเรียนรูนั้นจะถูกเปลี่ยนไปโดยการรวมตัวกันของการสื่อสาร
ประเภทตาง  ๆ  โทรศัพท,  คอมพิวเตอร  และวดิีโอ  ซ่ึงจะเปนหนทางใหผูคนสามารถเขาไปสืบคน 
หาความรูในระดับ  Global  ไดอยางรวดเรว็และไมแพงมากนัก 
 “มหาวิทยาลัยลองหน”  (The  Invisible  University)  นั้นเปนคําที่  Gross  เสนอเพื่อใช 
เรียกระบบการเรียนรูจาก  World–Wide  Access  มันมหีลากหลายระดับตั้งแตเทคโนโลยีระดับที ่
งาย  ๆ  อยางมวนเทปที่เราใชฟงในขณะขับรถ  ไปจนถึง  Interactive  Video  Teleconferencing 



 – 64 – 

และ  Virtual  Reality  Technologies  เชน  VDO  ที่อยูในแผน  Disc  และการถายทอดรายการทาง 
โทรทัศนที่มีความคมชัดสูง 
 Mega–Trend  #  7  :  เราจะเปนผูกําหนดความคดิและการเรียนรูของตนเอง 
 ในอนาคตเราจะเปนผูกําหนดความคิดและการเรียนรูของตนเองโดยที่เราจะมีอิสระในการ 
เลือกหัวขอที่เราอยากจะศึกษาคนควาเอง  งานวิจยัรุนบุกเบิกของ  Allen  Tough  (1979)  แหง   
Ontario  Institute  for  Studies  in  Education  แสดงใหเห็นวา  เมื่อการเรียนรูทั้งหมดที่เกดิขึ้นใน 
ชวงชีวิตของผูใหญถูกนํามาสองดูผานกลองจุลทัศน  และจะพบวา  การเรียนรูเพยีง  20%  เทานั้น 
เปนผลมาจากความรูที่คน  ๆ  หนึ่งสอนใหคนอีกคนหนึ่ง  ที่เหลือมาจากการที่เรากาํหนดการเรียนรู 
ของเราเอง  (Self–directed)  ผูใหญเปนคนตั้งเปาหมายของการเรียนของตน  รวบรวมทรัพยากร 
ควบคุมกระบวนการคิดและประเมินผล  80%  ของการเรียนรูที่เกิดขึน้กับตัวเขา 
 Mega–Trend  #  8  :  เราจะเกิดการเรียนรูโดยการสอนผูอ่ืน 
 ในสังคมที่มีคนไดรับการศึกษาทั้งแบบทัว่ ๆ  ไปและเฉพาะทางมากขึ้น  ทุก ๆ  คนมีส่ิงที่ 
เขาคิดวานาจะควรคาแกการสอน/ถายทอด  นอกจากนี้ประสบการณการสอน/ถายทอดนั้นกเ็ปนการ 
เพิ่มความรูใหแกครูผูสอนเองดวย  เรามักจะไมรูวิชาของเราเองดีพอเหมอืนกับตอนที่เราถูกเรียก 
ใหสอน/ถายทอดมันใหผูอ่ืนฟง 
 การเรียนรูโดยผานการสอน/ถายทอด  และการเตรียมความกระบวนการคิดจะมีบทบาท 
ที่สําคัญมากขึ้นในศตวรรษที่  21  เนื่องจากผูใหญนัน้พบวาพวกเคาตองอยูในบทบาทของผูสอน/ 
ถายทอดอยูเรือ่ย  ๆ  ทั้งในดานการงาน  สันทนาการ  ครอบครัว  การเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
นักการศึกษาเองก็จะมีบทบาทใหมขึ้นมา  ในศตวรรษที่  21  ครูที่ไดรับการรับรอง  (Certified   
Teachers)  ก็จะมีหนาที่เปนอุปรากรของทรัพยากรการสอนในชุมชนของตนเอง  (คอยกํากับดูแล 
และชี้แนะวาทรัพยากรการสอนใดเหมาะทีจ่ะใชกับการสอนในสถานการณแบบใด)  ในขณะนีก้็ม ี
คณบดีและผูอํานวยการของสถาบันการศึกษาผูใหญ  และการศึกษาตอเนื่องหลายแหงทั่วประเทศ 
ที่ใหความสําคญักับการหาและเกณฑผูคนในชุมชนใหแบงปน/แลกเปลี่ยนประสบการณความรูที่ตนมี 
ใหแกผูอ่ืน 
 Mega–Trend  #  9  :  ระบบการเรียนรูในระบบของเราในโรงเรียนและวิทยาลัยตาง  ๆ 
จะเปลี่ยนไปอยางมาก  (แมจะเปนไปอยางชา  ๆ)  เพื่อท่ีจะสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตแบบใน 
อุดมคติ  และสังคมแหงการเรียนรู 
 แบบอยางใหมแหงการพฒันาความคิดของผูใหญ  การเรยีนรูตลอดชีวติในสังคมแหง 
การเรียนรู  ไดเปดโอกาสใหโรงเรียนและวทิยาลัยตาง  ๆ  ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน  ในทีสุ่ด 
พวกเขาก็สามารถที่จะเอาจรงิเอาจังกับพนัธกิจที่พวกเขาอางวามี  นั่นคอื  การสอนใหนักเรียนรูถึง 
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วิธีการเรียนวาควรจะเรยีนอยางไร  ไมใชเพียงแตสอนเฉพาะเนื้อหาที่ถูกกําหนดไวแลวในหลกัสูตร 
โรงเรียนและวทิยาลัยสวนใหญไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของตนเองแลววาจะปลกูฝงใหนกัเรียน 
รักการเรียน  และถายทอดทศันคติ  เครื่องมือ  กลยุทธการคิด  และเทคนิคตาง  ๆ  ใหแกพวกเขา   
เพื่อที่พวกเขาจะไดนําไปใชในการศึกษาตอดวยตนเองหลังจากที่จบออกไปแลว  อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัตกิารศึกษาในระบบสวนใหญก็ยังคงยดึติดอยูกับการสอนแบบ  “Front–end  Load” 
(ที่ไดกลาวมาแลวใน  Mega–Trend  #  1)  ดังนั้นครูจํานวนมากจึงรูสึกวาจําเปนตองสอนทุกอยางที่ 
นักเรียนตองรูในวิชาของตน  พวกเขาใหความสําคัญนอยกับการกระตุนและการผลักดันใหนักเรียน 
กลายเปนผูเรียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได  (Independent  Learners) 
 เมื่อผูคนในสังคมของเราเริ่มที่จะคิดไดอยางจริง  ๆ  จัง  ๆ  วาการเรียนในระบบนั้นเปน 
เพียงจดุเริ่มตนของการพัฒนาดานความคิดและการเรียนรูตลอดชีวิต  ครูผูสอนก็จะรูสึกโลงอกลงไป 
มากถึงความจาํเปนที่จะตองสอนเนื้อหาทกุ  ๆ  อยาง  พวกเขากจ็ะรูสึกโลงอกเกี่ยวกับปญหาอีก 
จํานวนมากที่เกี่ยวของกับงานสอนของพวกเขา  (เชน  การที่ตองบังคับใหนกัเรียนใหความสนใจใน 
วิชาที่พวกเขาอาจจะยังไมรูสึกชอบมากนกั  การบังคับใหนักเรยีนเรยีนในแบบเดยีวกัน  และการ 
กําหนดใหนักเรียนเรียนในหลักสูตรที่เหมือนกัน)  ในทางตรงกันขาม  หองเรียนในอนาคตจะกลาย 
เปนสถานที่ที่อุทิศใหแกการฉลองความสามารถทางดานความคิดและการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 
การเรียนการสอนในระบบจะเนนถึงการปลูกฝงใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน  รูถึงความสําคัญ 
และอํานาจของความรู  และการวิเคราะหและการเอาตัวรอดในสถานการณตาง  ๆ 
 Mega–Trend  #  10  :  เราจะเรียนรูวิธีการเรียนรู 
 นักมองการณไกล  (Futurists)  ช้ันนําหลายคน  ไดกลาววา  การเรียนรูถึงวิธีการเรียนรูนั้น   
เปนทักษะที่สําคัญมากสําหรับยุคที่กําลังจะมาถึง  Alvin  Toffler  ผูแตงเรื่อง  Future  Shock   
ไดกลาวไววา  ผูที่จะถือวาเปนผูที่ไมรูหนังสือ  (อานไมออก  เขียนไมได)  สําหรับอนาคตนั้นก็คือ 
ผูที่ไมไดเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู 
 ในอนาคต  “การเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู”  จะมีองคประกอบ  4  อยางดวยกัน  ไดแก   
(1)  ผูใหญจะตองมีทัศนคติที่ดีและความกระตือรือรนตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนเอง  
ผูใหญจะตระหนักมากขึ้นวาพวกเขามหีนาที่ที่จะตองเรยีนรูทักษะการคิดและความรูตาง  ๆ  ที่เขา 
จําเปนตองใชในการบรรลุถึงเปาหมายชวีติของเขา  (2)  ในศตวรรษหนา  ผูใหญแตละคนจะสามารถ 
รูไดถึงสไตลการเรียนรูของตนเองไดอยางอตัโนมัติ  (3)  ผูใหญในอนาคตจะมีและสามารถเลือกถึง 
วิธีการใชทางเลือกและทรัพยากรที่หลากหลายขึ้นสําหรับการเรียนรูของตน  เพราะพวกเขาจะรูแลว 
วาควรจะทําอยางไร  และ  (4)  ผูใหญจะรูจักกลยุทธในการคิดและเทคนิคในการเรยีนมากขึน้  ผูใหญ 
ในอนาคตจะมทีักษะการคิดที่หลากหลายเก็บไวในคลังสมองของเขา  ซ่ึงพวกเขาสามารถเลือกนํามา 
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ใชเพื่อชวยใหกระบวนการเรียนรูของพวกเขางายขึ้น  ไดแก  เทคนิคเพือ่ใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร 
และการจดัระเบียบขอมูลเหลานั้น  การจัดเก็บและแสดงขอมูล  การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค 
การจับตาดูความกาวหนาและประเมินผลลพัธ 
 การนําไปใชสาํหรับนักการศึกษา  (Implications  for  Today’s  Educators) 
 Gross  ไดเสนอแนะไววา  ครู  ผูบริหาร  ผูเขียนนโยบาย  และพลเมืองทีส่นใจและมีความ 
หวงใยดานการศึกษา  จะสามารถเริ่มทําอะไรไดเพื่อชวยใหการศึกษาของอเมริกา  เร่ิมปูทางใหกบั 
ผูคนที่จะเปนผูที่เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ? 
 1.  กลับไปพิจารณาถึงเปาหมายของโรงเรียน  ระบบของโรงเรียน  วิทยาลัย  หรือ 
มหาวิทยาลัยแตละแหง  ดูซิวาการเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชวีิตนั้นเปนหนึง่ในเปาหมาย 
หลักของสถาบันแหงนั้นหรือไม ?  ถาไม  มันควรจะเปนหรือไม ? 
 2.  ทบทวนโปรแกรมและวิชาแตละอยางดซิูวามันพยายามทําใหบรรลุเปาหมายนัน้ 
จริงหรือไม  และจะทําอยางไรใหสามารถบรรลุเปาหมายนั้นไดดีขึ้น 
 3.  สนับสนุนการเรียนรูแบบใหคิด  สําหรับใหทั้งครูและนักเรยีน 
 4.  เปดโอกาสใหนกัเรียนและครูในทุก  ๆ  ระดับไดตั้งเปาหมายในการเรียนและ 
การคิดของตนเอง  ใหการตอบรับตอสไตลการเรียนรูและการคิดที่หลากหลาย  (เปดกวางตอสไตล 
การเรียนรูและการคิดที่หลากหลาย) 
 5.  ขยายโอกาสและทรัพยากรสําหรับการพัฒนาความคดิแบบตลอดชวีิตออกไป   
โดยการเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรใหกับสถาบัน  องคกร  และโปรแกรมตาง  ๆ  ที่เหมาะสม  แมวา 
นั่นอาจจะหมายถึงการที่จะตองปรับเปลี่ยนเคลื่อนยายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัไปในที่อ่ืน  ๆ   
ตามความเหมาะสม 
 สรุป 
 แนวคดิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1.  การเรียนรูตองดําเนินไปตลอดชีวิตของคน 
 2.  การเรียนรูตองเกิดไดจากหลายแหลง 
 3.  ทุกคนตองไดเรียนรูตรงตามความตองการของตน 
 4.  ทุกคนจะไดเรียนโดยใชสมองทุกสวน 
 5.  ทุกคนจะไดเรียนไปดวยกัน 
 6.  ทุกคนจะไดเรียนผานสื่อที่หลากหลาย 
 7.  ทุกคนจะเปนผูกําหนดความคิดและการเรียนรูของตนเอง 
 8.  คนจะเกิดการเรียนรูไดดวยการรับบทบาทเปนผูสอนอีกทางหนึ่ง 
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 9.  ระบบการเรียนรูตองปรับใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อใหเกิดเปน 
สังคมแหงการเรียนรู 
 10.  การเรียนรูตลอดชีวิตทําใหเกิดการเรียนรู  วิธีการเรียนรู 
 นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศสหรฐัอเมริกา 
 1.  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.  เนนวิธีการที่ไดผลดีที่สุด 
 3.  ลดความซับซอนแบบระบบราชการ  และเพิ่มความยดืหยุน 
 4.  เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูเรียน 
 สรุป  จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรูตลอดชีวติของทั้ง  4  ประเทศขางตนผูเขียน 
ไดนําไปเสนอแนวคดิไวในบทที่  6  ซ่ึงเปนบทที่กลาวถึงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกระแสโลกสูวิถีไทย  
โดยเฉพาะในหัวขอ  6.3  แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติของไทย 
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บทที่  6 
การเรียนรูตลอดชีวิตจากกระแสโลกสูวิถีไทย 

 
 ในบทที่  5  ผูเขียนไดเสนอแนวคิดและนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศที่คัดสรร
แลว  ในบทนีจ้ะไดกลาวถึงศักยภาพการจดัระบบการเรยีนรูตลอดชีวติ  และแนวทางในการสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิตของไทย  ทั้งนี้เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจในสถานการณและแนวทาง 
การสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย  ดังนี ้
 
6.1  ศักยภาพการจัดระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย 
 ดังไดกลาวมาแลววาอุดมการณสําคัญของการจัดการศกึษา  คือ  การจดัใหมกีารศึกษา 
ตลอดชีวิต  และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ 
วันที่  26  ตุลาคม  2547  มีมติเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และใหหนวยงานดานการศกึษา 
ทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ.    2548  :  3–9)  ซ่ึงกําหนดไว 
ดังนี ้
 มาตรฐานที่  1  คณุลักษณะของคนไทยที่พงึประสงค  ท้ังในฐานะพลเมอืงและพลโลก 
คนไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข 
 เปาหมายของการจัดการศกึษาอยูที่การพฒันาคนไทยทกุคนใหเปน  “คนเกง  คนดี  และ 
มีความสุข”  โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกบัชวงวยั  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความตองการ  ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจติใจ  สติปญญา  ความรูและทักษะ  คณุธรรม 
และจิตสํานกึที่พึงประสงค  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 ตัวบงชี ้
 1.1  กําลังกาย  กําลังใจที่สมบูรณ 
 1.1.1  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีพฒันาการดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา 
เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพฒันาในแตละชวงวยั 
 1.2  ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชวีิตและการพฒันาสงัคม 
 1.2.1  คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 1.2.2  คนไทยมีงานทําและนาํความรูไปใชในการสรางงาน  และสรางประโยชน 
ใหสังคม 
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 1.3  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 
 1.3.1  คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรู  รูทันโลก  รวมทั้ง 
มีความสามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 1.3.2  คนไทยสามารถปรับตัวได  มีมนุษยสัมพันธดี  และสามารถทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 1.4  ทักษะทางสังคม 
 1.4.1  คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและสังคม  มีทักษะและ 
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชวีิตในสังคมอยางมีความสขุ 
 1.4.2  คนไทยมีความรับผิดชอบ  เขาใจ  ยอมรับ  และตระหนกัในคุณคาของ 
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวธีิ 
 1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 1.5.1  คนไทยดําเนินชวีิตโดยการสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต 
 1.5.2  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม  มีจิตสํานึกในเกียรติภูม ิ
ของความเปนคนไทย  มีความภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผนดินไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบ 
ประชาธิปไตย  เปนสมาชิกทีด่ี  เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา  จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  และ 
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  ไดฝกการคิด 
ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลาย  ตรงตามความตองการ  และมีความสขุในการเรียนรู 
ครู  คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  เตรียมการสอนและใชส่ือที่ผสมผสานความรูสากลกับ 
ภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  และ 
พัฒนาความคดิของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 
 ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ  (1)  ปจจัยดาน 
บุคคล  ไดแก  ผูเรียน  ครู  คณาจารย  ผูบริหาร  ผูปกครอง  และสมาชิกชุมชน  และ  (2)  ปจจยัดาน 
การบริหาร  ไดแก  หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวบงชี ้
 2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 2.1.1  มีการจดัหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบ 
สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  สนับสนุนการพฒันาศักยภาพของผูเรียน 
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 2.1.2  ผูเรียนมโีอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง  ๆ  ที่จัดไวอยางทั่วถึง 
 2.1.3  องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู   
มีอาคาร  สถานที่  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัย 
 2.1.4  มีการพฒันานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู  ส่ือเพื่อการเรียนรู  และการให 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่อื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 2.2  มีการพัฒนาผูบริหาร  ครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ 
และมีคุณภาพ 
 2.2.1  ผูบริหาร  ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพฒันาอยาง 
เปนระบบตอเนื่อง  เพื่อสรางความเขมแขง็ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2.2  ผูบริหาร  ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความ 
พึงพอใจในการทํางาน  และผูกพันกับงาน  
 2.2.3  มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐาน 
เฉพาะกลุม  และติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา  ตลอดจนการสั่งสมองคความรู 
ที่หลากหลาย 
 2.3  มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 2.3.1  องคกร  ชุมชน  มีสวนรวมในการพฒันาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถ่ิน 
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน 
 2.3.2  ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 2.3.3  มีการกําหนดระบบประกันคณุภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
บริหารการศึกษา  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ  และสามารถรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกได 
 มาตรฐานที่  3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู   การสรางวิถี 
การเรียนรู  และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 
 การเรียนรู  ความรู  นวัตกรรม  ส่ือและเทคโนโลยี  เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม 
แหงความรู  การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย 
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยการไดรับความรวมมือ 
จากทุกภาคสวนของสังคม  จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของ 
คนไทยในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 ตัวบงชี ้
 3.1  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน 
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
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 3.1.1  สถานศึกษารวมมือกบับุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย 
ทุกระดับ  รวมจัดปจจยัและกระบวนการเรียนรูภายในชมุชน  และใหบริการทางวิชาการที่เปน 
ประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และคนไทยมีการ 
เรียนรูตลอดชวีิต 
 3.1.2  ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปน 
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  มีความปลอดภยั  ลดความขัดแยง  มีสันติสุข  และมีการ 
พัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง 
 3.2  การศึกษาวิจัย  สรางเสริม  สนับสนุนแหลงการเรียนรู  และกลไกการเรียนรู 
 3.2.1  ศึกษาวจิัย  สํารวจ  จดัหา  และจัดตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 3.2.2  ระดมทรัพยากร  (บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  ส่ิงอํานวย 
ความสะดวก  ภูมิปญญา  และอื่น  ๆ)  และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ในการ 
สรางกลไกการเรียนรูทุกประเภท  เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรู 
ตลอดชีวิตไดจริง 
 3.2.3  ศึกษาวจิัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 
 3.3  การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
 3.3.1  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรทุกระดับ  และองคกรทีจ่ัดการศึกษามกีารสราง 
และใชความรู  มีการแลกเปลีย่นเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู 
 จะเห็นไดวารัฐบาลไทยมีวสัิยทัศนชัดเจนในการทีจ่ะพัฒนา  “คนไทย”  ทุกคนใหเปนผูม ี
ความรูความสามารถ  ทั้งในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ซ่ึงสอดรับกับนโยบายที่  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตร ี พ.ต.ท.ทักษณิ  ชิณวัตร  ทีเ่คยกลาวไวในการประชุมเพือ่ติดตามความกาวหนาในการ 
ปฏิรูปการศึกษา  ณ  ตกึสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่  1  และ  5  สิงหาคม  2545  วา   
“ผมมุงมั่นและยืนยันอยากใหมีการปฏิรูปการศึกษา”  พรอมกับใหนโยบายในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
ตอนักการศึกษาและผูทรงคณุวุฒไิววา  “ควรใหโอกาสกบัคนไทยทุกคนไดพัฒนาตลอดชีวิตและเตม็ 
ตามศักยภาพ  เพื่อสะสมความมั่งคั่งทางปญญา  (Intellectual  Wealth)  สําหรับการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต” 
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6.2  สถานภาพปจจุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูตลอดชีวิต  มีดังนี้ 
 

 มาตรา  15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (1)  การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาที่กําหนดจดุมุงหมาย  วิธีการ 
ศึกษา  หลักสตูร ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไข 
ของการสําเร็จการศึกษาทีแ่นนอน 
 (2)  การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาทีม่ีความยืดหยุนในการกําหนด 
จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและ 
ประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและ 
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
ของบุคคลแตละกลุม 
 (3)  การศึกษาตามอัธยาศัย  เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย 
ตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล   
ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ือ หรือแหลงความรูอ่ืน  ๆ 
 สถานศึกษาอาจจัดการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม 
รูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทยีบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบ 
เดียวกันหรือตางรูปแบบได  ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดยีวกัน 
หรือไมก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพหรือ 
จากประสบการณการทํางาน 
 มาตรา  25  รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู 
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพธิภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว   
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียง 
และมีประสิทธิภาพ 

 

 ปจจุบันถึงแมวากระทรวงศกึษาธิการไดมอบใหสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ซ่ึงอยูภายใตสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนผูมีบทบาทประสานงานและสงเสริมใหองคกรหลัก 
ทั้งส่ีองคกร  ไดแก  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการ 
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อาชีวศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสภาการศึกษา  ไดดําเนินการเรื่องการศึกษา 
และการเรียนรูตลอดชีวิต  แตก็ดูเหมือนวาองคกรหลักทัง้สี่องคกรยังไมไดดําเนินการเทาที่ควร 
สวนมากสํานกังานการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดําเนินการเองมากกวา  ฉะนั้นจึงเปนโจทยสําหรับ 
ทั้งสี่องคกรหลักวาจะจัดใหมีระบบการศึกษาตลอดชีวิต  และการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางไรใน 
แตละองคกร  เพื่อชวยใหคนไทยเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต  และมุงสรางสูสังคมแหงการเรียนรูซ่ึงเปน 
เปาหมายสูงสดุของการจัดการศึกษาไทย  ซ่ึงผูเขียนขอเสนอแนวคดิทีค่วรจะดําเนินการจัดการศกึษา  
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  ดังแผนภาพที่  6.1 
 
 

บุคคลเรียนรูตลอดชีวิต            สังคมแหงการเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 

สภา 
การศึกษา 
แหงชาติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 
แผนภาพที่  6.1 

แนวคดิการดําเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เปนรูปธรรม 
 1.  สถาบันการศึกษาในระบบ  ไดแก  สถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้ง 
สภาการศึกษา  ควรไดสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยผานกจิกรรมการศึกษาที่จัดใหแก 
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ศิษยเกา  ผูปกครอง  และชุมชนใกลเคียง  เปนตน  นอกเหนือจากการทาํหนาที่ทางการศึกษาในระบบ 
ใหแกผูเรียนโดยตรง 
 2.  สถาบันการศึกษานอกระบบควรไดจดักิจกรรมที่ยดืหยุน  กวางขวาง  ทั่วถึง 
ใหมากที่สุด  ซ่ึงสถาบันเหลานี้จะเปนหนวยงานที่เติมเต็มและเอื้ออํานวยใหผูที่สนใจไดมีโอกาส 
เรียนรูจากกิจกรรมเหลานั้นนอกเหนือจากงานที่หนวยบรกิารอื่นจัดอยูแลว 
 3.  รัฐควรเรงพัฒนาแหลงการเรียนรูที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา  มาตรา  25 
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่  ทั้งนีเ้พื่อเปดโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูตามอธัยาศัย 
 
6.3  แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของไทย 
 จากกรณีตัวอยางของประเทศญี่ปุน  เกาหลีใต  อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  จะพบวามี 
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงผูเขียนมีความเหน็สอดคลองกับ  อัมพร 
พงษกังสนานนัท  (2005  :  Web  Site)  ดงันี้ 
 1.  เปนนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อสรางสังคมแหง 
การเรียนรูสําหรับศตวรรษที่  21  โดยรัฐบาลใหการสนบัสนุนในดานทรัพยากรอยางเต็มที่ 
 2.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและหลักการสําคัญของระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อ 
กําหนดยุทธศาสตรการสรางสังคมแหงการเรียนรูของประเทศ 
 3.  มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นจัดทําการศกึษารวบรวมขอมูล  เพื่อเสนอแนะแนวทาง 
การดําเนินงานตอรัฐบาล 
 4.  มีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนรูปธรรม  สามารถนําสู 
การปฏิบัติได 
 5.  มียุทธศาสตรการดําเนินงานและแรงจงูใจ  โดยเฉพาะการสนับสนนุของรัฐบาล 
การรวมลงทุนระหวางสถานประกอบการ  รัฐ  และบุคคล 
 6.  ใหความสําคัญกับการเรียนรูที่บาน  ชุมชน  และสถานประกอบการ 
 7.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่วางรากฐานสําหรับระบบการเรียนรูบน 
โครงขายสารสนเทศ  เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดมากขึ้น 
 8.  ผูนํามีวิสัยทัศน  มีความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใน 
ประเทศ  ใหมศีักยภาพ  มีความสามารถ  และรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 จากขอคนพบทั้ง  8  ประการดังกลาว  จึงควรนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการเรียนรู 
ตลอดชีวิตของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม  และเปนการดําเนินการอยางเรงดวน  ไดแก   
การกําหนดนโยบายและออกกฎหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อเปนขอกําหนดให 
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ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  “ตอง”  ดําเนินการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนของประเทศ   
โดยมีแนวทางการจัดทํากฎหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 1.  การจัดตั้งใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อใหเปนหนวยงาน 
ที่กําหนดนโยบาย  สงเสริม  และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมไทย 
 2.  กําหนดใหมี  “คณะกรรมการการเรียนรูตลอดชีวิตแหงชาติ”  เพื่อเสนอนโยบาย 
การเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนชาวไทย 
 3.  กําหนดใหหนวยงานทั้งภาครัฐโดยทกุกระทรวง  และภาคเอกชนรวมกันจัดการ 
เรียนรูตลอดชวีิตใหกับบุคลากร  โดยรัฐสนับสนุนดานงบประมาณ  และการลดภาษ ี
 4.  กําหนดใหการจัดการศกึษาทุกระดับสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนทัง้ 
ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  และตามอัธยาศัย 
 5.  กําหนดใหเขตพื้นที่การศกึษาจัดการศึกษาตลอดชวีิตและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 6.  กําหนดบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษารวมกนัจัดการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 
 7.  สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดชีวิตทั้งในระดับประเทศ  และระดับ 
เขตพื้นที่การศกึษา 
 8.  การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  และพัฒนาใหนักเรียน 
ประชาชนทั่วไปรูจักและใชเทคโนโลยี  เพื่อใหเขาถึงแหลงการเรียนรูอยางทั่วถึง 
 9.  กําหนดใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  “กําหนดปฏิทนิ”  จัดกิจกรรมเพื่อ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ  ทั้งในระดับประเทศ  ระดบัจังหวดั  อําเภอ  และหมูบาน 
 10.  กําหนดใหส่ือมวลชนทกุแขนง  ทั้งส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  และสื่อส่ิงพิมพ   
เผยแพรขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวติ  เปนประจําทุกวันอยางเปนระบบ 
 11.  สงเสริมใหคนไทยเปนผูมีวัฒนธรรมในการเรยีนรูในสถานที่อ่ืน  ๆ  นอกเหนือ 
จากเรียนรูที่โรงเรียน  เชน  เรียนรูจากสถานที่ทํางาน  จากธนาคาร  จากวัด  จากสวนสาธารณะ  ฯลฯ 
 สรุป  การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้ทุกประเทศตางก็ใหความสําคัญ 
และกําหนดเปนนโยบายระดบัประเทศทั้งนีเ้พื่อใหโอกาสแกประชาชนของตนในการเขาถึงการศึกษา 
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 2546. 
ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ.    “การจดัการศึกษาตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต  :  เพื่อไปสูขอเสนอในการ 
 ดําเนนิการที่เปนรูปธรรม,”  วารสารการศึกษานอกโรงเรยีน.    3(1)  :  11–17  ;   
 1  ธันวาคม,  2542. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.    มาตรฐานการศึกษาของชาต.ิ     
 กรุงเทพฯ  :  สหายบล็อกและการพิมพ,  2548. 
อัมพร  พงษกงัสนานันท.    การสังเคราะหนโยบายการเรียนรูตลอดชีวติของประเทศที่คัดสรรเพื่อ 
 เปนแนวทางการจัดทํากฎหมายการเรียนรูตลอดชีวติของประเทศไทย.    <http://edu.swu. 
 ac.th/ae/websnong/webol/web451%scthai%20lifelong2thm>. 



บทที่  7 
หลักสูตรนวตักรรม 

 
 ในบทที่  6  ผูเขียนไดเสนอความรูเกีย่วกับศักยภาพการจดัรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวติ   
สถานการณปจจุบันของระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  และแนวทางในการสงเสริม 
การเรียนรูของไทย  ในบทนีจ้ะกลาวถึงความหมายของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร 
การพัฒนาหลกัสูตร  หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชวีิต  หรือหลักสูตรนวัตกรรม  รวมทั้ง 
การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้เพื่อจะเปนกรอบในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 
ที่จะเปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป 
 
7.1  ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรถามองในแนวแคบจะหมายถึงวชิาที่ตองสอน  (as  Subjects  Taught)  หรือ 
ถามองในแนวกวางจะหมายถึง  ประสบการณทั้งหมดของผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน  ซ่ึงทาง 
โรงเรียนเปนฝายจัดให  (as  all  the  experiences  of  learners,  both  in  and  out,  directed   
by  the  school)  (Peter  F.  Oliva.    1992  :  6) 
 หลักสูตรคือแผน  ซ่ึงไดออกแบบจดัทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย  การจัดเนื้อหา  กิจกรรม 
และมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา  เพือ่ใหผูเรียนมพีฒันาการในดานตาง  ๆ  ตาม 
จุดหมายที่กําหนดไว  (ธํารง  บัวศรี.    2542  :  7) 
 
7.2  องคประกอบของหลักสูตร 
 รุจิร  ภูสาระ  (2545  :  8–9)  กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววา  องคประกอบของ 
หลักสูตร  หมายถึง  สวนที่อยูภายในและประกอบกันเขาเปนหลักสตูร  เปนสวนสําคญัที่จะทําให 
ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ  เปนแนวทางในการจดัการเรียนการสอน  การประเมินผล  และ 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปดวย 
 รุจิร  ภูสาระ  ไดรวบรวมแนวคิดของนกัการศึกษาที่ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร 
ไวดังนี ้
 1.  ไทเลอร  (Ralph  Tyler.    1968  :  1)  กลาววา  โครงสรางของหลักสูตรมี  4   
ประการ  คือ 
 1.1  จุดมุงหมาย  (Educational  Purpose)  ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียนเกิดผล 
 1.2  ประสบการณ  (Educational  Experience)  ที่โรงเรียนจดัขึ้นเพื่อใหจุดมุงหมาย 
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บรรลุผล 
 1.3  วิธีการจัดประสบการณ  (Organizational  of  Educational  Experience)   
เพื่อใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.4  วิธีการประเมิน  (Determination  of  What  to  Evaluate)  เพื่อตรวจสอบ 
จุดมุงหมายทีต่ั้งไว 
 2.  ทาบา  (Hilda  Taba.    1962  :  422–423)  กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรมี   
4  องคประกอบ  คือ 
 2.1  วัตถุประสงคทั่วไป  และวัตถุประสงคเฉพาะ 
 2.2  เนื้อหาและจํานวนชัว่โมงสอนแตละวชิา 
 2.3  วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 2.4  วิธีการประเมินผล 
 องคประกอบดังกลาวสามารถแสดงความสัมพันธภายในได  ดังแผนภาพที่  7.1 
 
 วัตถุประสงค 
 

 

กิจกรรม เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 

ประเมินผล  
 

แผนภาพที่  7.1  ความสัมพันธภายในขององคประกอบของหลักสูตร 
 

 3.  องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ 
 โบแชมพ  (George  Beauchamp.    1968  :  108)  เปนผูกลาวถึงองคประกอบ 
ของหลักสูตรในเชิงระบบ  คือ  สวนที่ปอนเขา  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลลัพธที่ได   
(Output)  ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นไดดังแผนภาพที่  7.2 
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 –  เนื้อหาวิชา –  ลักษณะการใช –  ความรู 
 –  ผูเรียน –  ส่ือ/อุปกรณ –  ทักษะ 
 –  ชุมชน –  ระยะเวลา –  เจตคต ิ
 –  พื้นฐานการศึกษา –  การวัดผล –  ความมั่นใจ 

กระบวนการ สวนที่ปอนเขา ผลลัพธ 

แผนภาพที่  7.2  องคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ 
 
 ธํารง  บัวศรี  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววา  นิยามของหลักสูตรนอกจากจะ 
ช้ีใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไร  และมีความหมายอยางไรแลว  ยังชีใ้หเห็นวาจะตองมอีงคประกอบ 
ที่สําคัญและจําเปนอะไรบาง  จะเห็นไดวาในแบบหรือแปลนบานหรือพิมพเขียวของบาน  จะม ี
องคประกอบที่สําคัญ  เชน  ฐานราก  เสา  พื้น  ฝา  เพดาน  หลังคา  กันสาด  ฯลฯ  สําหรับหลักสูตร 
ก็เชนเดยีวกัน  จะตองมีองคประกอบครบครัน  หาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตร 
ไปใชอยางไดผล  องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรมีดังตอไปนี ้
 1.  เปาประสงคและนโยบายการศึกษา  (Education  Goals  and  Policies)  หมายถึง 
ส่ิงที่รัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศกึษา 
 2.  จุดหมายของหลักสูตร  (Curriculum  Aims)  หมายถึง  ผลสวนรวมที่ตองการ 
ใหเกดิแกผูเรียนหลังจากเรยีนจบหลักสูตรไปแลว 
 3.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร  (Types  and  Structures)  หมายถงึ  ลักษณะ 
และแผนผังทีแ่สดงการแจกแจงวิชา  หรือกลุมวิชา  หรือกลุมประสบการณ 
 4.  จุดประสงคของวิชา  (Subject  Objectives)  หมายถึง  ผลที่ตองการใหเกดิแก 
ผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว 
 5.  เนื้อหา  (Content)  หมายถึง  ส่ิงที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  ทักษะ  และความ 
สามารถที่ตองการใหมี  รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
 6.  จุดประสงคของการเรียนรู  (Instructional  Objectives)  หมายถึง  ส่ิงที่ตองการ 
ใหผูเรียนไดเรียนรู  ไดมีทกัษะและความสามารถ  หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว 
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 7.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน  (Instructional  Strategies)  หมายถึง  วิธีการจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ  เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
 8.  การประเมนิผล  (Evaluation)  หมายถงึ  การประเมนิผลการเรียนรูเพื่อใชในการ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน  และหลักสูตร 
 9.  วัสดุหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน  (Curriculum  Materials  and   
Instructional  Media)  หมายถึง  เอกสารสิ่งพิมพ  แผนฟลม  แถบวีดทิัศน  ฯลฯ  และวัสดุอุปกรณ 
ตาง  ๆ  รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  และอื่น  ๆ  ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
7.3  การพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรนั้นจะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบโดยตรง  เชน 
ในการจดัทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางของ 
ประเทศนั้น  กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตัง้อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจดัการหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  มกีรมวิชาการเปนฝายเลขานุการโดยไดรับความ 
รวมมืออยางดยีิ่งจากคณะทํางานฝายตาง  ๆ  ทุกหนวยงาน  ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งภาคเอกชน  ประชาชนทุกอาชีพ  ตลอดจนพอแม  ผูปกครอง  และผูเรียนที่ใหความสนใจ 
เสนอแนะความคิดเห็นอนัเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตร  ซ่ึงไดนํามาเปนขอมลูในการพัฒนา 
หลักสูตรใหสมบูรณ  (กระทรวงศึกษาธิการ.    2545  :  ไมมีเลขหนา) 
 การพัฒนาหลกัสูตรโดยทั่ว  ๆ  ไป  มีขั้นตอนดังนี ้
 1.  การศึกษาวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการวิเคราะหนโยบายและ 
เปาประสงคของชาติ  การวิเคราะหหลักสตูรเดิม  การวิเคราะหสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ  สังคมและ 
การเมือง  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัผูเรียน  การวิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน  รวมทั้ง 
การวิเคราะหทรัพยากร  อุปกรณ  เครื่องมอืเครื่องใช  และอาคารสถานที่ 
 2.  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  นักพัฒนาหลกัสูตรตองมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับหลักการในการกําหนดจุดมุงหมาย  หลักในการรางจุดมุงหมาย  รวมทั้งวิธีการในการกําหนด 
จุดมุงหมาย 
 3.  กําหนดรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร  ในขั้นนีผู้เกี่ยวของกับการพัฒนา 
หลักสูตรตองมีความรูความเขาใจเกีย่วกับรูปแบบของหลักสูตรแบบตาง  ๆ  เชน  หลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรสหสัมพันธ  หลักสตูรกวาง  หลักสูตรแกน  หลักสูตรประสบการณ  หลักสตูรบูรณาการ 
ฯลฯ  รวมทั้งโครงสรางของหลักสูตร 
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 4.  การกําหนดจุดประสงคของรายวิชาตาง  ๆ 
 5.  การเลือกเนือ้หา  สาระใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชั้น 
 6.  การกําหนดผลการเรียนที่คาดหวังเพื่อใหเกดิแกผูเรียนในแตละชวงชั้น 
 7.  การกําหนดยุทธศาสตรการเรียนรูแบบตาง  ๆ  โดยเฉพาะในปจจุบนัเนนการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 8.  การประเมนิผลการเรียนรู  นักพัฒนาหลักสูตรตองมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
การวดั  การทดสอบ  และการประเมินผลการเรียนรู  และโดยเฉพาะการประเมินผลการเรียนรูตาม 
สภาพจริง 
 9.  การเตรียมการเรื่องสื่อและแหลงเรียนรู 
 10.  การจัดทําหนวยการเรยีนรู  แผนการจดัการเรียนรู  และการจัดการเรียนรูใน 
หองเรียน 
 
7.4  หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต 
 หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตในทีน่ี้  ผูเขียนขอเรียกสั้น ๆ วาหลักสูตรนวัตกรรมซึ่ง
หมายถึง  หลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค  คือ  ผูเรียนเปนคนดี  เปนคนเกง  
และเปนคนมคีวามสุข  ซ่ึงผูเรียนจะมีลักษณะดังกลาวไดก็ตอเมื่อมีกระบวนการเรยีนรูที่เหมาะสม   
และเปนกระบวนการเรยีนรูที่พึงประสงค  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.    2543  :  13)  
ดังแผนภาพที่  7.3 
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รางกายแข็งแรง
ราเริงแจมใส
จิตใจเขมแข็ง

มีความสุขในการเรียนรูและ
การทํางาน

มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง
มนุษยสัมพันธดี

ปลอดพนจากอบายมุข

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ดีท้ังจิตใจและพฤติกรรม 

มีวินัยตอตนเองและสังคม   จิตใจดีงาม  มีคุณธรรม 
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย จริยธรรม  อยูรวม 
ควบคุมตนเองได   กับผูอื่นไดอยางมี 
พัฒนาตนเอง ความสุข 
เต็มศักยภาพ ทํางานเพื่อสวนรวม 

ความรูไทย 
ความรูสากล 
ความรอบรู 
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
ความคิดสรางสรรค 
มีทักษะเปนผูนําผูตามที่ดี 
ทันสมัย  ทันเหตุการณ 
ทันโลก  ทันเทคโนโลย ี
เรียนรูดวยตนเองได 

รักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 
รูจักตนเอง  แกปญหาเปน 

กลาแสดงออก 

สงผลใหได
ลักษณะผูเรียน 
ที่พึงประสงค 

คนด ี

มีความสุข คนเกง 

ลักษณะกระบวนการเรียนรูทีพึ่งประสงค 
–  เปนกระบวนการทางปญญาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต 
–  เรียนรูอยางมคีวามสุข  เนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
–  บูรณาการสาระการเรียนรู  สอดคลองกับความสนใจ  ทันสมัยตามสภาพจริง 
–  เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  นําไปใชประโยชนได 
–  เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน  โดยมีผูเรยีน  ครู  และผูสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
รวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

แผนภาพที่  7.3  ลักษณะของผูเรียนและกระบวนการเรยีนรูที่พึงประสงค 
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 หลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตหรือหลักสูตรนวัตกรรมควรเนนใหเกดิสิ่งตอไปนี้ 
แกผูเรียน 
 1.  มีความรูและทักษะที่สูงขึ้นอยางมีแบบแผน 
 2.  มีความคิดสรางสรรค  รูจักวเิคราะห  รูจักชี้แนะแนวทางใหตนเอง  และรูจักตั้ง 
คําถาม 
 3.  มีความสามารถรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 
 4.  มีสวนตัดสนิใจในสิ่งที่จะเรียนรู 
 5.  การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหเด็กไดปฏิบัติจริง 
 6.  มีความสามารถประเมินตนเองและผูอ่ืนได 
 กระบวนการจดัทําหลักสูตรนวัตกรรม 
 1.  ตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ  ครู  ผูปกครอง 
และผูแทนชุมชน 
 2.  คณะกรรมการประชุมและรางหลักสูตร  โดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียน 
และชุมชนเปนสําคัญ 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรที่จัดทําขึ้น  แลวสงใหผูทรงคุณวฒุิภายนอก 
ชวยตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรงุแกไข 
 4.  ปรับปรุงแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 5.  นําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานการณจริง 
 6.  ถาพบขอบกพรองใหปรับปรุงแกไขอกีครั้ง 
 7.  ขออนุมัติใชหลักสูตรจากหนวยงานทีรั่บผิดชอบ 
 
7.5  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 สาระตามมาตราที่  22  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ความวา   
“การจัดการศกึษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”  ซ่ึงสาระสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรู  คือ  การปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยทั้งชาตจิากเดิมที่เนนการถายทอด  การทองจํา  และการทําตามคาํส่ัง 
ของครูหรือผูอ่ืน  โดยเนนวิชาการและเนื้อหาเปนสําคัญ  มาเปนเนนการมีสวนรวมคดิ  รวมปฏิบัต ิ
ของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และการปลูกฝงใหผูเรียนรูจัก 
แสวงหาความรูดวยตนเอง  ใฝรู  ใฝเรียน  มนีิสัยรักการเรยีนรูตลอดชีวติ  (สํานักงานคณะกรรมการ 
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การศึกษาแหงชาติ.    2544  :  2)  ซ่ึงการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้นบัวาเปนนวัตกรรมของการ 
เรียนรูตลอดชวีิต 
 ตัวอยางการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั   
 1)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  การสอนแบบโครงงาน  โดย  มาลัย  สิงหะ  ครูตนแบบ   
ประจําป  2542  (คัดลอกมาจาก  การสอนแบบโครงงาน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แหงชาต.ิ    2544  :  5–24) 
 การเตรียมการสอน  มีขั้นตอนดังนี ้
 1.  วิเคราะหหลักสูตร 
 2.  ทํากําหนดการสอน 
 3.  วางแผนการสอนรวมกับนักเรียน 
 4.  เตรียมสื่อ/แหลงความรู 
 5.  จัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6.  ทําแผนการสอนบูรณาการตามความสนใจของผูเรียน 
 7.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการสอน 
 เมื่อเตรียมการเสร็จแลวจึงดําเนินการสอน  โดยเริ่มจากศกึษานักเรยีนรายบุคคลเพื่อ 
หาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของผูเรียน  ความตองการของผูปกครอง  จากนั้นจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนบางครั้งตามความสนใจของผูเรียน  ใหนักเรยีนสรุปความรู 
โดยใชผังแสดงความคิดรูปแบบตาง  ๆ  ตามความถนัด  ใหผูเรียนเลือกหัวขอที่สนใจเรียนเอง  ลงมอื 
ศึกษาคนควาและปฏิบัติดวยตนเอง  ทํางานรวมกนัเปนกลุม  และสรุปความรูไดดวยตนเอง  การสรุป 
ความรูใหผูเรียนออกแบบการนําเสนอเอง  อาจเปนการบรรยายหรือนําเสนอเปนแบบผังความคิดก็ได   
แลวรวมกันสรางเกณฑประเมินผลงาน  และประเมินรวมกัน  ซ่ึงเรียกการสอนนี้วาเปนการสอน 
แบบโครงงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดการสอนดังตอไปนี ้
 

 รูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 การสอนแบบโครงงาน  เปนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการหลายรูปแบบมาผสมผสาน 
รวมกันระหวางกระบวนการกลุม  การสอนการคิด  การสอนแกปญหา  การสอนเนนทักษะ 
กระบวนการ  การสอนแบบปริศนาความคดิ  และการสอนแบบรวมกันคิด  ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรยีน 
เรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรยีนของนักเรียนเอง  โดยใชกระบวนการและ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร  ผูเรียนจะเปนผูลงปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง   
เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตน  ผูเรียนสามารถ 
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สรุปความรูไดดวยตนเอง  ซ่ึงความรูที่นักเรียนไดมาไมจาํเปนตองตรงกับตํารา  แตครูจะตอง 
สนับสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม  โดยจัดแหลงความรูใหแลวปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบรูณ 
 
 การสอนโดยโครงงานนี้  ผูสอนใชรูปแบบวิธีการสอน  2  แนวทาง  คือ 
 1.  การสอนโครงงานตามความสนใจของผูเรียน 
 เปนการสอนที่ใหผูเรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่เขาสนใจอยากรูที่มีอยูใน 
ชีวิตประจาํวัน  สังคม  หรือจากประสบการณตาง  ๆ  ที่ยังตองการคําตอบ  ขอสรุป  ซ่ึงอาจจะอยู 
นอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียนของหลักสูตร  มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1.1  สรางความสนใจแกผูเรียน 
 1.2  กําหนดประเด็นปญหา/หัวขอเร่ือง 
 1.3  กําหนดวตัถุประสงค 
 1.4  ตั้งสมมุติฐาน 
 1.5  กําหนดวธีิการศึกษาและแหลงความรู 
 1.6  ตรวจสอบสมมุติฐาน 
 1.7  สรุปผลการศึกษา/นําไปใช 
 1.8  เขียนรายงานเชิงวจิัยงาย  ๆ  จัดแสดงแผงโครงงานหรือจัดนิทรรศการ 
 2.  การสอนแบบโครงงานตามสาระการเรียนรู 
 การสอนโดยยดึเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกําหนด  ผูเรียนเลือกทําโครงงานตาม 
สาระการเรียนรู  จากหนวยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนมาเปนหัวขอโครงงาน  มีขั้นตอนการสอน 
ดังตอไปนี ้
 2.1  เร่ิมจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร  คูมือครู 
 2.2  วิเคราะหหลักสูตร 
 2.3  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  เพื่อแยกเนื้อหา  จุดประสงค  และกจิกรรม 
ใหเดนชัด 
 2.4  จัดทํากําหนดการสอน 
 2.5  เขียนแผนการสอน/กําหนดความสามารถและชิ้นงานที่นักเรียนควรจะได 
 2.6  ผลิตส่ือ/จดัหาแหลงความรู/ทําใบความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.7  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี ้
 1)  แจงจุดประสงค  เนื้อหาของหลักสูตรใหนักเรยีนทราบ 
 2)  ซักถามความสนใจของนกัเรียนในขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงค 
ในหลักสูตร 
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 3)  จัดกลุมนกัเรียนตามความสนใจ 
 4)  ครูควรใชคาํถามเพื่อกระตุนใหนักเรยีนมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน  เชน 
 “ทําไมนักเรียนจึงสนใจอยากเรียนเรื่องนี้  (แนวคิด/แรงดลใด) 
 นักเรียนสนใจเกี่ยวกับอะไรบาง  (กําหนดเนื้อหา) 
 นักเรียนอยากเรียนรูเร่ืองนี้เพือ่อะไร  (กําหนดจุดประสงค) 
 นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะเรียนรูไดในเรือ่งนี้  (กําหนดวิธีศึกษา/ 
กิจกรรม) 
 นักเรียนจะใชเครื่องมืออะไรบางในการศึกษาครั้งนี้  (กําหนดสื่อ 
อุปกรณ) 
 ผลที่นักเรียนคาดวาจะไดรับคืออะไรบาง  (สรุปความรู/สมมุติฐาน) 
 นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะรูวาผลงานของนักเรียนดีหรือไมดีอยางไร 
จะใหใครเปนผูกําหนด  (กําหนดการวัดและประเมินผล) 
 นักเรียนจะเผยแพรผลงานใหผูอ่ืนรูไดอยางไร  (นําเสนอผลงาน/ 
รายงาน)” 
 5)  ปลอยใหนกัเรียนแตละกลุมศึกษาตามที่ตกลงกันไว  (จากคําถามทีค่รู 
ซักถามกันภายใตกรอบเวลาในแตละครั้ง  ถายังไมสําเร็จใหศึกษาตอในคาบตอไป) 
 6)  นักเรยีนทกุคนตองสรุปองคความรูไดดวยการเรียนของนักเรียน  และ 
สามารถนําเสนอความรูที่ไดแกเพื่อน  ๆ  และครูไดคลองแคลว  ถูกตอง  และชัดเจน 
 7)  ใหนักเรยีนเขียนรายงานในเชิงวิจยัแบบงาย  ๆ  และแสดงแผงโครงงาน 
 2.8  ครูจัดแหลงความรูเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2.9  ครูเขียนบนัทึกการสอนตามสาระการเรียนของนักเรยีน 
 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 การสอนแบบโครงงาน  แบงเปน  3  ระยะ  คือ 
 ระยะที่  1  เร่ิมตนโครงงาน  
 ระยะที่  2  พัฒนาโครงงาน 
 ระยะที่  3  รวบรวมสรุป 
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 ระยะท่ี  1  เร่ิมตนโครงงาน 
 เปนระยะที่ครูตองสังเกต  สรางความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรูใหเกิดในตัวนกัเรียน   
แลวตกลงรวมกันเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพือ่ทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป  โดยสรางความสนใจ 
ใหเกดิกับนักเรียน  ดังนี ้
 1.  สรางความสนใจใหเกดิขึ้นกับนักเรียน 
 เร่ืองที่เรียนรูปกติในบทเรยีน  โดยคนหาจาก 
 –  จากการบอกเลาของผูใหญหรือผูเรียน 
 –  จากประสบการณของนักเรยีน/ครู 
 –  จากเอกสารสิ่งพิมพ  หรือส่ือตาง  ๆ 
 –  จากการเลนของเด็ก 
 –  จากความคดิที่เกิดขึน้ 
 –  จากวัตถุส่ิงของที่ครูนํามาในหองเรยีน 
 –  จากตัวอยางโครงงานที่ผูอ่ืนทําไวแลว 
 ฯลฯ 
 2.  กําหนดหวัขอโครงงาน 
 นําเรื่องที่นักเรยีนสนใจมาอธิบายรวมกันกาํหนดเรื่องนัน้เปนหวัขอโครงงาน 
(การกําหนดหวัขอโครงงานกระทําหลังจากตรวจสอบสมมุติฐานเสร็จสิ้นแลวก็ได) 
 ระยะท่ี  2  ขั้นพัฒนาโครงงาน 
 เปนขั้นที่นกัเรยีนกําหนดหวัขอคําถาม  หรือประเด็นปญหาที่นักเรยีนอยากรูเกีย่วกับเรื่อง 
ที่พวกเขาสนใจ  (ที่รวมกันกาํหนดเปนหวัขอเร่ือง)  แลวตั้งสมมุติฐานมาตอบคําถามเหลานั้น   
ทดสอบสมมุติฐานดวยการลงมือปฏิบัติจนคนพบคําตอบดวยตนเอง  ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  นักเรียนกําหนดปญหาทีจ่ะศึกษา 
 2.  นักเรียนตั้งสมมุติฐานเบื้องตน 
 3.  นักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องตน 
 4.  สรุปขอความรูจากผลการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 4.1  กรณีที่เกดิผลการตรวจสอบไมเปนไปตามสมมุติฐาน  ครูใหกําลังใจนักเรียน 
เพื่อใหพวกเขาแสวงหาความรูเพิ่มเติม  ไมควรตําหนหิรือกลาวโทษ  ควรกระตุนใหนักเรียนมีกําลังใจ 
และสามารถตั้งสมมุติฐานใหมได 
 4.2  กรณีที่ผลการตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐาน  ใหนกัเรียนสรุปองคความรู 
จากการที่เขาคนพบ  ดวยการลงมือปฏิบัติของเขาเอง  เมื่อเขาไดองคความรูใหมแลว  นักเรียนจะนํา 
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องคความรูนั้นไปใชในการทาํกิจกรรมตามความสนใจของเขาตอไปได  เด็กอาจใชความรูที่คนพบ 
เปนพื้นฐานของการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาใหม  เพื่อกําหนดเปนโครงงานยอย  ศึกษาอยาง 
ละเอียดในเรื่องนั้นตอไปนี้อีก 
 ระยะท่ี  3  ขั้นรวบรวมสรุป 
 เปนระยะสุดทายของโครงงานที่นักเรยีนคนพบคําตอบของปญหาแลว  และเดก็ไดแสดง 
ใหครูเหน็วาไดส้ินสุดความสนใจในหวัขอโครงงานเดิม  และเริ่มหนัเหความสนใจไปสูเร่ืองใหม 
ระยะนี้เปนระยะที่ครูและนกัเรียนจะไดแบงปนประสบการณการทํางาน  และแสดงใหเห็นถึงความ 
สําเร็จของการทํางานตลอดโครงงานแกคนอื่น  ๆ  มีกิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนนี้  ดังนี ้
 1.  ใหนกัเรียนเขียนรายงานเปนรูปแบบงานวิจยัเล็ก  ๆ 
 2.  นําเสนอเปนนิทรรศการ  (แสดงเปนแผนโครงงาน)  ใหผูอ่ืนรู 
 3.  สรุปนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
 

 บทบาทของครูตามรูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 ในการสอนแบบโครงงานไมวาจะสอนระดับใดกต็าม  ส่ิงที่ขาดไมไดเลยคือ  ครูที่ปรึกษา 
หรือครูผูสอน  ดังนั้น  ในการสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่มุงเนนใหนกัเรียนสามารถสราง 
องคความรูไดดวยตนเองกจ็ริง  แตครูจะตองเปนผูกํากับดูแลควบคุมใหอยูในขอบเขตของคุณธรรม 
จริยธรรม  ครูจึงควรมีบทบาทดังตอไปนี ้
 ขั้นท่ี  1  เร่ิมตนโครงงาน 
 1.  สังเกต/สรางความสนใจของนักเรียน 
 ครูนําส่ิงของ  ตัวอยางโครงงาน  หรือหวัเร่ืองที่จะเรียนเสนอใหนกัเรียนสังเกต 
อยางใกลชิด  ในรายละเอียดของเรื่องนั้น 
 1.1  ครูตองคําถามถึงลักษณะของสิ่งของที่นักเรียนสังเกต  เมื่อนักเรยีนตอบ 
หรือแสดงความคิดเห็น  ครูยอมรับคําตอบของนักเรียนโดยแสดงทาทางการรับฟงอยางตั้งใจมองหนา 
และสบตานักเรียน  และทําทาทางพยักหนายอมรับและจดบันทึกคําพูดของเด็ก  หรือ 
 1.2  แนะนําใหนักเรยีนสังเกตสิ่งแวดลอมใกลตัว 
 1.3  แนะนําใหนักเรยีนสํารวจอาชีพในทองถ่ิน/อาชีพเสริมของครอบครัว 
 1.4  แนะนําใหนักเรยีนสํารวจความเชื่อของคนในทองถ่ิน 
 1.5  แนะนําใหนักเรยีนศกึษาสํารวจพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 
 1.6  แนะนําใหนักเรยีนศกึษาคนควาเรื่องราวเกีย่วกับวทิยาศาสตร 
 1.7  แนะนําใหนักเรยีนฟงและชมรายการทางวิทยุ  โทรทัศน 
 1.8  แนะนําใหนักเรยีนศกึษาโครงงานของผูอ่ืน 
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 1.9  ในระหวางการจัดการเรยีนการสอนควรใชคําถามซักถามใหนกัเรยีนไดคดิ 
 1.10  ครูกระตุนใหนักเรยีนสังเกตรายละเอียดของสิ่งที่นักเรียนสนใจใหได 
มากที่สุด 
 1.11  ครูยอมรับฟงคําตอบของนักเรียนดวยความสนใจ  โดยการมองสบตา 
นักเรียน  แสดงทาทางตั้งใจดวยการพยักหนา  จดบันทกึคําที่นักเรียนพดู 
 2.  รวมกันกําหนดหัวขอโครงงาน 
 2.1  อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนกัเรียนสนใจ 
 –  ครูใหนักเรยีนเลาเรื่องที่นกัเรียนสนใจจากพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียน 
ครูรับฟงดวยความสนใจและบันทึกคําพูดของนักเรียน  เพื่อตรวจสอบวาเดก็คนนั้นมคีวามรูเดิม 
แคไหน  อยางไร 
 –  ระหวางการอภิปรายครูแนะนําวาควรจะพูดทีละคน  และขณะที่คนอืน่พูด 
เราควรรับฟงวาเพื่อนพูดเรื่องอะไร  เพื่อเปนการฝกการยอมรับและเคารพผูอ่ืน 
 2.2  กําหนดหวัขอโครงงานภายใตความสนใจของนกัเรยีน 
 –  ครูซักถามนักเรียนหลังจากสังเกตเหน็ความสนใจของนักเรียนเปนสวนใหญ 
แลว  เชน  ขอตกลงวาพวกเขาตองการเรียนเกี่ยวกบัเรื่องนี้  หรือวาอยากเรียนเรื่องอะไร 
 –  ครูใหนักเรียนอธิบายใหครูฟงทีละคนวาตองการอยางนี้เพราะอะไร 
เพื่อเปนการฝกการตัดสินใจดวยตนเอง 
 –  ถาดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวมา  นักเรียนสวนใหญจะเลือกเรียนเร่ือง 
ที่กําลังพูดถึงกนั  แตถามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบวาไมอยากเรียนเร่ืองที่เพื่อนเลือก  ครูตองยอม 
รับฟงความคิดเห็นของนกัเรยีนคนนัน้  และซักถามตอไปวา  เขาสนใจเรียนเรื่องอะไร  จดบันทึกไว 
และบอกนกัเรยีนวาเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตองการจะเรยีนอีกครั้งหนึ่ง  แตตอนนี้เพื่อน ๆ  
สวนใหญอยากเรียนเรื่องนี้อยู  (เร่ืองที่เขาสนใจมากที่สุด)  แลวบอกใหเขาดูเพื่อน  ๆ  ไปกอนก็ได   
และหากสนใจเมื่อใดจะเรยีนไปกับเพื่อน  ๆ  เมื่อใดก็ได  และครูควรกลับมาคุยกับนกัเรียนคนนี้อีกวา   
เขาอยากเรยีนเรื่องเดียวกับเพือ่นเมื่อใด 
 2.3  จากสถานการณการเรยีนการสอนปกติ  ครูกระตุนใหนักเรยีนสังเกตสิ่งของ 
หรือเหตุการณนั้น  ๆ  ที่กําลังเรียนอยู 
 –  ครูกระตุนใหนักเรยีนสังเกตรายละเอยีดโดยการซักถาม 
 –  ครูยอมรับคําตอบของนักเรียนดวยการรับฟงอยางตั้งใจ  ไมแกไข 
ความคิดเหน็ของนักเรียนจดบันทึกคําพูดของนักเรียนไว 
 –  ครูสังเกตนักเรียนวามคีวามสนใจในเรื่องที่นักเรียนกําลังศึกษาหรือไม 
หากนกัเรียนสนใจคือแสดงการอยากรูอยากเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนัน้  ๆ  ตอไปอีก  ครูนํานักเรยีน 
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ไปสูการกําหนดหวัขอโครงงาน  หากเหน็วานกัเรียนไมสนใจครูตองยอมรับ  โดยการใหนักเรียน 
ศึกษาตอไปอกี  หากหมดความสนใจจะเปลี่ยนเรื่องที่จะศึกษาจนพบความสนใจของนักเรียน  แลว 
นํามารวมกนักาํหนดเปนหวัขอโครงงานตอไป 
 เทคนิคการแนะนําใหนกัเรียนเลือกหวัขอเร่ืองศึกษา 
 1.  หัวขอเร่ืองควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรู 
 2.  หัวขอเร่ืองควรมีความแปลกใหมนาสนใจ 
 3.  หัวขอเร่ืองตองมีความเปนไปไดสูง 
 4.  หัวขอเร่ืองตองมีความชัดเจน 
 5.  หัวขอเร่ืองนั้นตองมีแหลงความรูที่จะศกึษาคนควา 
 6.  หัวขอเร่ืองนั้นจะตองมีวสัดุอุปกรณที่ใชศึกษา 
 7.  หัวขอเร่ืองที่จะศึกษาตองมีความปลอดภัย 
 8.  หัวขอเร่ืองที่จะศึกษาตองใชเวลาไมมากเกินไป 
 9.  หัวขอเร่ืองที่จะศึกษาสามารถเผยแพรและมีประโยชน 
 ขั้นท่ี  2  ขั้นพัฒนาโครงงาน 
 2.1  นักเรียนกาํหนดปญหาทีจ่ะศึกษา 
 –  นักเรียนอภปิรายเกีย่วกับหัวขอเร่ืองที่กาํลังศึกษา 
 –  ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังศึกษา  ลักษณะคําถามเปนคําถามที่มุงให 
นักเรียนแสวงหาคําตอบลึกลงไปในรายละเอียดของเนื้อหา  ในโครงงานที่กําลังศึกษา  ครูตองยอมรับ 
คําตอบของนักเรียนทกุคนโดยไมแกไขคําตอบเหลานั้น 
 –  ในขณะที่มกีารอภิปรายถึงคําถาม  ครูแนะนําใหนกัเรยีนพูดทีละคนและฟงผูอ่ืน 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนที่แตกตางจากตน 
 –  ครูสังเกตความสนใจของนักเรียนวาสนใจในประเดน็ปญหาที่ตั้งขึ้นหรือไม 
เมื่อพบความสนใจแลว  ครูจงึรวมกับนกัเรยีนกําหนดปญหาที่จะศกึษา  โดยครูชวยกําหนดประเด็น 
คําถามที่จะใหนักเรียนไดศกึษาอยางละเอยีดลึกซึ้งตอไป 
 –  นักเรียนกําหนดปญหาทีจ่ะศึกษา 
 –  เมื่อครูสังเกตเห็นความสนใจในประเดน็ปญหาของนกัเรียน  และพจิารณาวา 
ประเด็นปญหานั้นนักเรียนสามารถศึกษาไดอยางละเอยีดลึกซึ้ง  และเปนปญหาที่สามารถตั้ง 
สมมุติฐานและตรวจสอบหาคําตอบไดตามวิธีการ  และตามศักยภาพของนักเรียน 
 เทคนิคการตัง้คําถามในการเปนท่ีปรึกษาโครงงาน 
 1.  โครงงานประเภททดลอง 
 นักเรียน : ผม/หนู  จะศึกษาเรื่อง  A  (หัวขอกวาง) 
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 ครู : นักเรียนจะศึกษาอะไรเกี่ยวกบั  A  (ตะลอมใหเขาหวัขอแคบ) 
 นักเรียน : อยากศึกษาผลของ  A  ตอ  B 
 ครู : นักเรียนลองทําดูกอน 
 หมายเหต ุ คําถามที่ครูตองเตรียมไวถามนักเรียนตอ 
 1.  แลวผลของ  A  ตอ  B  ละ 
 2.  แลวผลอยางอื่นตอ  B  ละ 
 3.  แลวผลของ  A  ตอ  B  อ่ืน  ๆ  ละ 
 4.  แลวผลของ  A  ตอส่ิงอ่ืน  ๆ  ละ 
 2.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
 นักเรียน : ผม/หนู  จะทําสิ่งประดิษฐ  A 
 ครู : นักเรียนลองทําดูนะวาจะใชไดหรือไม 
 นักเรียน : ครูครับ/ขา  ผม/หนู  ประดษิฐส่ิงประดิษฐ  A  สําหรับทํา  B   
   ไดแลว ครับ/คะ 
 ครู : ส่ิงประดิษฐ  A  ยังมีขอบกพรอง/มีปญหา  ไมสะดวกอะไร 
 นักเรียน : มีครับ/คะ  คือมีปญหาเกี่ยวกบั………… 
 หมายเหต ุ คําถามที่ครูตองเตรียมไวคือ 
 1.  ถาปรับปรุงเปน  A1  ละ…..ความสามารถในการทํา  B  เปนอยางไร 
 2.  ถาปรับปรุงเปน  A2  ละ…..ความสามารถในการทํา  B  เปนอยางไร 
 3.  ถาปรับปรุงเปน  A3  ละ…..ความสามารถในการทํา  B  เปนอยางไร 
 4.  ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ  C  ละ…..ความสามารถในการทํา  B 
เปนอยางไร 
 5.  ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ  D  ละ…..ความสามารถในการทํา  B 
เปนอยางไร 
 6.  ถาเปลี่ยนใหมเปนสิ่งประดิษฐ  E  ละ…..ความสามารถในการทํา  B 
เปนอยางไร 
 7.  เมื่อนักเรียนคิดคนไดส่ิงประดิษฐทีพ่อใจแลว  นักเรยีนลองเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพกับเครื่องมาตรฐานดูวาส่ิงประดิษฐทีน่ักเรยีนคิดขึ้นมีความสามารถดีกวาหรือไมอยางไร 
 3.  โครงงานประเภทศึกษาสํารวจ 
 นักเรียน : ผม/หนู  ตองการศึกษาสํารวจเกี่ยวกบัเรื่อง  A 
 ครู : นักเรียนลองศึกษาดูนะ 
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 นักเรียน : พวกผม/หนู  จะเริ่มตนที่ไหนกอนดีครับ/คะ 
 ครู : นักเรียนพบปญหาอะไรหรอืไมอยางไร 
 นักเรียน : ยังไมพบปญหาอะไรเลย 
 หมายเหต ุ คําถามที่ครูควรเตรียมไว 
 1.  เร่ืองที่นักเรียนศึกษาหาไดจากที่ใดบาง 
 2.  เร่ืองเกี่ยวกบั  A  สัมพันธกับอะไรบาง 
 3.  นักเรียนไดแหลงขอมูลอยางไร 
 4.  เร่ืองเกี่ยวกบั  A  ใหประโยชนอะไรบาง 
 5.  ถาเปลี่ยนจากเรื่อง  A  เปนเรื่องอื่น  ๆ  จะเปนอยางไร 
 

 2.2  นักเรียนตัง้สมมุติฐาน 
 นักเรียนตอบปญหาตามความรูเดิมที่มีอยู  ครูกระตุนใหนักเรียนคิดวาคําตอบ 
(สมมุติฐาน)  ของปญหานาจะเปนอยางไร  พยายามรับคาํตอบของนักเรียนทุกคน  และถามเหตุผลวา 
ทําไมนักเรยีนจึงคิดเชนนัน้  เพื่อใหนักเรยีนไดพดูแสดงความคิดเหน็และแสดงความรูสึกของตน   
โดยครูใหการยอมรับและใหกําลังใจในการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน  ดวยการมองที่นักเรียน 
แสดงทาทางสีหนายอมรับ  ตั้งใจฟงดวยการทบทวนคําพูดของนักเรยีนเบา  ๆ  พยักหนาและจดบนัทึก 
คําพูด 
 ครูชวยปรับคําตอบใหเปนสมมุติฐานที่มีขัน้ตอนที่สามารถทดสอบได 
 1.  ครูใหนักเรียนอธิบายคําตอบ  (สมมุติฐาน)  ของนักเรียนเพิ่มเติม  เชน 
ถามวาทําอยางไรจึงไดมาอยางนี้  (ครูตองอดทนรอฟงคําตอบของนักเรยีน  ตองใหเวลานักเรียนเพือ่ 
ใหเขาไดคิด  และสามารถนําเสนอความคดิวิธีการของเขาออกมาใหได) 
 2.  ครูยอมรับฟงวิธีการของนักเรียนโดยไมแกไขโตแยง  แสดงการยอมรับ 
ความคิดเหน็ของนักเรียน  ชวยนกัเรียนโดยการแนะนําการบันทึกวิธีการตามความคิดเห็นของเขา 
แลวใหผูบันทกึทบทวนใหเพื่อนฟง 
 3.  ครูใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเหน็ของตนเอง  และฝกใหรับฟง 
ความคิดเหน็ของผูอ่ืนที่แตกตาง  โดยการบอกวาเรายังไมรูคําตอบใดจะถูกตอง  แตครูก็เชื่อวาคําตอบ 
ของนักเรียนทกุคนเปนคําตอบที่ดีมากทุกคาํตอบ  ถึงแมจะไมเหมือนกนัก็ตาม 
 –  นักเรียนวางขั้นตอนตามสมมุติฐาน 
 –  ใหนกัเรียนเขียนขั้นตอนตามวิธีการของตนเอง  และตามสมมุติฐาน 
 –  ใหนกัเรียนเขียนวิธีดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวรวมกัน  เพื่อแสดง 
ใหผูอ่ืนเขาใจวิธีการของเรา 
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 –  ครูหรือเพื่อนนักเรยีนรวมกันเก็บหลักฐาน  โดยการถายรูประหวาง 
การทํางานเปนการเก็บผลงาน  บันทึกคําพูดของตนเอง  แลวนําส่ิงเหลานี้มาเขียนเปนรายงาน 
 
 2.3  นักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องตน 
 เตรียมวัสดุอุปกรณตามสมมตุิฐาน  นักเรียนศึกษาสมมุตฐิานของตนเองแลวเตรียม 
วัสดุอุปกรณตามสมมุติฐานที่นักเรียนคิดไว  แลววางแผนการตรวจสอบทีละสมมุติฐาน  โดยเลือก 
สมมุติฐานที่งายกอน  นักเรยีนทุกคนตรวจสอบสมมุติฐานทุกสมมุติฐานทีละสมมุติฐานตามขั้นตอน 
ที่กําหนด  ทั้งนี้เปนการฝกการยอมรับและเคารพความคดิของผูอ่ืน 
 –  นักเรียนดําเนินการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 –  นักเรียนบอกวิธีการดําเนนิการตามสมมุติฐาน  เพื่อใหนักเรยีนไดแสดง 
ความคิดเหน็และความรูสึกของตนออกมาใหผูอ่ืนรับรูได  และไดฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 –  นักเรียนสรุปขั้นตอนวิธีการตามสมมุติฐาน 
 –  นักเรียนลงมือตรวจสอบสมมุติฐาน  โดยเปดโอกาสใหนกัเรียนทํางาน 
เปนกลุมในกลุมของตัวเอง 
 –  กําหนดเวลาใหเพยีงพอในการทํางานตามขั้นตอน  อยาเรงรัดเวลาเพราะ 
จะทําใหนกัเรยีนเกดิความไมมั่นใจในงานของตัวเอง 
 –  ครูคอยอํานวยความสะดวกโดยการใหนกัเรียนทํางานโดยลําพังตามขั้นตอน 
วิธีการของสมมุติฐานและภายใตวิธีการใหม  ๆ  ที่เขาคิดขึ้นไดเองทีหลัง 
 –  ในระหวางทํางาน  ครูหรือนักเรียนในกลุมชวยถายภาพขั้นตอนการทํางาน 
บันทึกวิธีการทํางานไวเปนหลักฐานอางองิในการตอบสมมุติฐาน 
 2.4  ตรวจสอบผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 –  นักเรียนเขียนบันทึกผลการทํางานตามสมมุติฐานวาสามารถตอบปญหาเบื้องตน 
ไดหรือไม  โดยนักเรยีนกําหนดวิธีการประเมินดวยตนเอง 
 –  นักเรียนตรวจสอบตามวิธีของตนเอง 
 –  กรณีที่ผลการตรวจสอบไมเปนไปตามสมมุติฐาน 
 –  แมผลการตรวจสอบจะไมไดตามสมมุติฐานก็ตาม  ครูตองใหขอมูลยอนกลับ 
ที่เปนทางบวก  เชน  ถึงแมจะไมไดอยางนีแ้ตเราก็ไดวิธีใหมและของสิง่ใหมที่ดีอยางหนึ่ง  ทั้งนี ้
เพื่อใหนักเรยีนไดทราบถึงความลมเหลวในการทํางานวาเกดิจากเหตผุลใด  และยอมรับการวิพากษ 
วิจารณคนอื่น  (ครูมีหนาที่ใหกําลังใจ  และกระตุนใหนกัเรียนแสวงหาแนวทางและความรูเพิ่มเตมิ 
ในการตอบคําถาม…..อยาตําหนิ  หรือวากลาวในทางลบเมื่อนักเรียนตรวจสอบสมมุติฐานไมได 
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ตามที่ตั้งไว  ควรกระตุนใหนักเรียนคิดหาวิธีการใหมตอไป) 
 –  นักเรียนแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
 –  ครูจัดหาแหลงความรูในชมุชนที่จะชวยเพิ่มความรูใหนักเรียนในการตอบปญหา 
โดยประสานงานเพื่อนํานกัเรียนไปทัศนศกึษา  หรือจะเปนการเชิญวิทยากรมาสาธิตขั้นตอนวิธีการ 
ใหความรูแกนกัเรียน  ซ่ึงเปนการใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาแกนักเรียน 
 –  อภิปรายรวมกับนักเรยีนถึงส่ิงที่นักเรียนตองการอยากรู  กระตุนใหนักเรียน 
คนหาคําตอบจากแหลงความรูที่ครูเตรียมไวให 
 –  เชิญวิทยากรภายนอกที่มคีวามรูเกี่ยวกบัเรื่องนั้น  ๆ  ที่นักเรียนอยากรูมาให 
ความรูแกนักเรียน  กระตุนใหนักเรยีนถามคําถามวิทยากร  เพื่อฝกใหสามารถใชคําถามเพื่อความเขาใจ 
 –  จัดเอกสารความรูที่หลากหลายไวใหนักเรียนศึกษาคนควา  เชน  ใบความรู   
จุลสาร  เอกสาร  หนังสือ  ฯลฯ 
 –  ถานักเรียนตั้งสมมุติฐานขึ้นใหม  (ในกรณีที่ตรวจสอบสมมุติฐานลมเหลว) 
 –  หลังจากไดความรูเพิ่มเตมินักเรียนรวมกันคิดตั้งสมมตุิฐานใหมจากความรูที่ได 
สนับสนุนหรือกระตุนใหนกัเรียนตั้งสมมตุิฐานในรูปของสมมุติฐานที่เปนขั้นตอน  มีรายละเอียด 
สามารถตรวจสอบได  แลวดําเนินการตรวจสอบสมมุติฐานนั้น 
 –  นักเรียนประเมินผลการทาํงานตามสมมุติฐานของตน  หากผลงานจากการ 
ตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  ครูควรแสดงความชื่นชมและใหนักเรยีนนําผลงานมา 
แลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืน  เพื่อใหนักเรยีนรับรูถึงผลสัมฤทธิ์  และชื่นชมในความสามารถของตนเอง 
และของผูอ่ืน 
 –  ในกรณีผลการตรวจสอบเปนไปตามสมมุติฐาน  เมื่อนกัเรียนไดพบความสําเร็จ 
ในการทํางานหาความรู  ครูกระตุนใหนกัเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่อยากจะศึกษาตอไป 
 –  สังเกตและรวบรวมความสนใจของนักเรียน  เลือกประเด็นปญหารวมกัน   
เพื่อทําการศึกษาอยางละเอยีดลึกซึ้งตอไปในประเด็นปญหาใหมภายใตหัวขอโครงงานเดมิ  ครูก ็
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนขึ้นมาใหมคร้ังแลวคร้ังเลาตามขั้นตอนที่กลาวมา 
ไปเรื่องทุกเรื่องที่สอน 
 –  ในบางโครงงานเมื่อนักเรยีนไดความรูมาจากการศึกษาตามวิธีการของนักเรียน 
เอง  แลวนกัเรยีนนําองคความรูและวิธีการที่ไดความรูนัน้มาเขียนเปนรายงาน  และนําเสนอเพื่อให 
ผูอ่ืนไดรับความรูในเรื่องนั้น  ๆ  ดวยเปนการแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางเพื่อน 
 ขั้นท่ี  3  รวบรวมสรุป 
 1.  นักเรยีนสิ้นสุดความสนใจในหวัขอที่ศึกษา 
 สังเกตจากการตั้งประเด็นปญหาขึ้นใหมของนักเรียน  เมือ่ประเด็นที่ตั้งขึ้นหันเห 
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ออกไปจากเรื่องเดิม  นั่นคือสัญญาณที่นักเรียนบอกครูวา  นักเรียนตองการเรียนรูเร่ืองอื่นแลวและ 
เปนสัญญาณของการสิ้นสุดโครงงานนี้เพื่อกาวไปสูโครงงานใหม 
 รวมกันอภิปรายถึงผลการทํางานตามโครงงานโดยอาศยัปายแสดงเรือ่งราวที่แสดง 
ใหเห็นถึงการศึกษาคนควาของนักเรียนเพือ่ตอบปญหาที่นักเรียนอยากรู  ซ่ึงแสดงใหเห็นทั้ง 
ความสําเร็จและความลมเหลวในบางครั้ง  และในที่สุดนกัเรียนทกุคนกไ็ดประสบผลสําเร็จ   
(แผงโครงงาน)  นักเรยีนทกุคนมีผลงานเปนของตนเองและไดทํางานเปนกลุมดวย 
 2.  การนําเสนอผลงานโครงงาน 
 เพื่อแสดงใหผูอ่ืนไดเห็นถึงผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนในกลุม  โดยจัดเปน 
นิทรรศการในหองเรียน  เพือ่ใหนกัเรียนไดแสดงความคดิเห็นและหาวธีิการรวมกันเพื่อไดแสดง 
ความคิดเหน็ใหม  ๆ  เสนอวธีิการใหม  ๆ  ยอมรับฟงคนอื่นได 
 –  เมื่อไดขอตกลงแลวรวมกนัจัดนิทรรศการตามขอตกลง 
 –  นักเรียนเชญิคนอื่นในโรงเรียนและผูปกครองมาชมนทิรรศการ  โดยให 
นักเรียนทําการดเชิญดวยตนเองเพื่อฝกใหกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 
 –  ระหวางที่มผูีมาชมนิทรรศการ  นักเรยีนแบงหนาที่ในการตอนรับ   
การอธิบายเรื่องราวในการทํางานในแตละชิน้ใหผูมาชมนทิรรศการฟง 
 3.  ส้ินสุดโครงงานเกากําหนดโครงงานใหม 
 –  รวมกันอภปิรายวาจะจดัเก็บนิทรรศการและวัสดุอุปกรณอยางไร 
 –  ครูกระตุนใหแสดงความคิดวิพากษวิจารณ  และฝกยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 –  นักเรยีนชวยกันเก็บวัสดุอุปกรณ  เปดโอกาสใหนกัเรียนลงมือทํางานตามลําพัง 
อยางมุงมั่นตั้งใจโดยไมตองมีใครคอยควบคุมจนเดก็ประสบผลสําเร็จ 
 –  โครงงานใหม  กําหนดจากความสนใจของนักเรียน  แลวนําเรื่องทีน่ักเรียนสนใจ 
มาพิจารณาเพือ่จัดกิจกรรมสํารวจความสนใจของนกัเรยีน  เมื่อพบความสนใจแลว  และครูพิจารณา 
วาเรื่องนั้น  ครูสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสไดศึกษาอยางลึกซึ้งตอไป  ครูและนักเรียน 
จึงรวมกนักําหนดหวัขอโครงงานขึ้นใหมตอไป 
 หมายเหต ุ  การกําหนดหัวขอโครงงานจะกําหนดทีหลัง  หลังจากการตรวจสอบ 
สมมุติฐานก็ได 
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 2)  ระดับอุดมศึกษา  :  การเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนฐาน  (Resource–Based– 
Learning  :  RBL)  โดย  กลุธิดา  ทวมสุข  (คัดลอกมาจาก  การเรยีนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนฐาน   
ในที่ระลึกพิธีเปดสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแกน.    2546  :  20–26) 
 

 RBL  คืออะไร 
 RBL  เปนเทคนิคที่นํามาใชในการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูและ 
ประสบผลสําเร็จทั้งในดานการเปนผูมีความรูในเนื้อหา  (Subject  Literate)  และการเปนผูรู 
สารสนเทศ  (Information  Literate)  ดวยการพัฒนาทกัษะการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ   
(Independent  Learning  Skills)  ดังนั้นจดุเดนของ  RBL  คือ  ยอมรับความแตกตางในเรื่องรูปแบบ 
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน  และสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูโดยอิสระ  ผูสอนเปนเพียงผูสงเสริม 
และกระตุนใหผูเรียนศกึษาเรียนรูเกีย่วกับหัวขอเนื้อหาในบทเรียน  เปนหนาที่ของผูเรียนที่จะแสวงหา 
แหลงเรียนรูเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องนั้น  ๆ 
 แหลงเรียนรู  (Learning  Resources)  ในที่นี้อาจเปนแหลงสารสนเทศใด  ๆ  ที่มีอยู 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  เชน  หองสมุด  พิพิธภณัฑ  หนวยงานและองคการตาง  ๆ  และบุคคล 
ที่เปนผูรูในเรือ่งนั้น  ๆ  โดยที่สารสนเทศอาจบันทึกอยูในรูปของหนังสือหรือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน 
วัสดุ  และอนิเทอรเน็ต  สําหรับในปจจุบนัสารสนเทศบนเว็บนบัเปนแหลงความรูที่หลากหลายและ 
ทันสมัย  เขาถึงไดงายและสะดวก  สวนใหญจะเปนการใหเปลา  ผูสอนจํานวนมากจงึนิยมใชเทคนคิ   
RBL  โดยเนนการใชสารสนเทศบนเว็บเปนแหลงเรยีนรูเพื่อประกอบการสอน  แตทั้งนี้ผูสอนไมควร 
จํากัดการแสวงหาความรูของผูเรียนจากแหลงใดแหลงหนึ่งเทานัน้  ควรใหอิสระในการหาความรู 
จากหลาย  ๆ  แหลง 
 ผูรูสารสนเทศ  (Information  Literate)  หมายถึง  ผูมีความรูและทกัษะในการ 
วิเคราะหความตองการสารสนเทศ  รูวาสารสนเทศในเรือ่งที่ตองการมีอยูในแหลงเรยีนรูใด  รูและ 
สามารถเขาถึงพรอมทั้งคนควาสารสนเทศจากแหลงเรียนรูเหลานั้นได  สามารถประเมินและคัดเลือก 
สารสนเทศที่คนความาไดอยางเหมาะสม  และสามารถสังเคราะหสารสนเทศ  รวมทัง้นําเสนอ 
สารสนเทศในรูปแบบตาง  ๆ  ตามวัตถุประสงคในการนําไปใชได 
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 องคประกอบของ  RBL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงเรียนรู 
–  สื่อการเรยีนรูใน/นอก 
หองสมุด (โดยผูสอนควร 
รวมมอืกับบรรณารักษ 
ในการจัดหา/จดัเตรียม) 

–  สารสนเทศตาง  ๆ  ท่ีมี 
บนเว็บ 

–  อื่น ๆ ท่ีผูสอนอาจพัฒนา 
ข้ึนเอง 

ผลของการใช  RBL 
–  ผูเรียนมีความรูความ 
เขาใจในเนื้อหาท่ีไดจาก 
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

–  ผูเรียนมีทักษะการรู 
สารสนเทศซึ่งเปนฐาน 
สําหรับการเรียนรูดวย 
ตนเองตลอดชีวติ 

ผูสอน 
–  มีทักษะการรูสารสนเทศ 
–  มีความรูเกี่ยวกับแหลง 
เรียนรูในเรือ่งท่ีสอน 

–  มีแนวคิดหรอืสามารถ 
พัฒนาฐานความรูบนเว็บ 

การประเมินผล 
–  ประเมินทั้งผลงาน   

(Product)  และกระบวน 
การ  (Process) 

–  มีเกณฑการประเมิน 
ท่ีชัดเจน 

–  ประเมินโดยผูสอนและ 
ใหผูเรียนประเมินตนเอง  
หรืออาจใหเพื่อนรวมช้ัน
ประเมิน 

ผูเรียน 
–  ผานการไดรบัการฝกให 
มีทักษะการรูสารสนเทศ 
(ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่ 
บังคับสําหรับนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
–  ผูสอนกําหนดประเด็น 
ของเรื่องที่จะสอน  และมี
บทบาทเปนผูกระตุน  
แนะนํา  ชวยเหลือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย 
ตนเอง 

–  ผูเรียนศึกษาคนควาจาก 
แหลงเรียนรู  นําผลมา
เสนอ/แลกเปลี่ยน  และ
สรางสรรคผลงานรูปแบบ 
ตาง  ๆ 

 
 
 
 
 



 – 99 –

 ขั้นตอนการใช  RBL  ในการสอน 
 การนําเทคนิค  RBL  มาใชในการเรียนการสอน  มีขั้นตอนการดําเนนิการตามแนวทาง 
EFFECTIVE  MODEL  ดังนี้ 
 

E  Establish  General  Objectives  of  the  Course. 
F  Focus  on  Learners  to  Determine  Their  Prior  Knowledge  and  Skills. 
F  Formulate  Specific  Objectives  for  the  Resource–based  Learning  Experience. 
E  Establish  Instructional  Strategies,  Techniques,  and  Learning  Activities. 
C  Choose  Learning  Resources. 
T  Timetable  Access  to  Resources,  Facilities,  and  Personnel. 
I  Implement  the  Plan. 
V  Verify  That  Learning  is  Occurring. 
E  Evaluate  Learner  Achievement  and  the  Instructional  Process. 

 
 –  กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของรายวิชาที่สอน 
 –  ศึกษา/ทําความเขาใจผูเรียนเพื่อใหทราบความรูและทักษะที่เคยมีมากอน 
 –  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการใหเกิดการเรยีนรูโดยใช  RBL 
 –  กําหนดกลยทุธและเทคนิคการสอน  และกิจกรรมการเรยีนรู 
 –  เลือกแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 
 –  กําหนดตารางเวลาในการเขาใชแหลงเรียนรู  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ 
และบุคลากรที่จะมีสวนชวยในการเขาถึงแหลงเรียนรู 
 –  ดําเนนิการตามแผนที่วางไว 
 –  ตรวจสอบวาผูเรียนเกดิการเรียนรูตามทีไ่ดตั้งวัตถุประสงคไว 
 –  ประเมินความสําเร็จของผูเรียนและกระบวนการเรยีนการสอน 
 –  นอกจากนี้ยงัมีขอควรคํานึงอ่ืน  ๆ  ในการใชเทคนิค  RBL  ดังนี ้
 –  ควรศึกษาแหลงเรียนรูในหัวขอที่จะใช  RBL  ในการสอน  โดยอาจขอความ 
รวมมือจากบรรณารักษหรือนักสารสนเทศซึ่งเปนผูมีความรูและจัดบริการใหได 
 –  ควรจัดทําฐานความรูบนเว็บ  โดยรวบรวมและเชื่อมโยงแหลงความรูบนเว็บ 
ที่มเีนื้อหาในเรื่องที่จะใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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 –  ควรแจงใหผูเรียนทราบอยางชัดเจนถึงวธีิการ  กระบวนการ  ความคาดหวัง 
และเกณฑการประเมินที่จะใชสําหรับหัวขอเนื้อหาที่สอนโดยใช  RBL 
 การวางแผนการสอนโดยใช  RBL 
 การวางแผนทีด่ีเปนหวัใจสําคัญของการใช  RBL  มาใชในการเรียนการสอนใหประสบ 
ผลสําเร็จ  สําหรับองคประกอบและรายละเอียดที่ตองพจิารณาในการวางแผนการสอนโดยใช  RBL 
มีดังนี ้
 
องคประกอบที่ตองกําหนด รายละเอียดทีต่องพิจารณา 
หัวขอเนื้อหาหรือบทเรียน 
ที่จะใช  RBL 

–  ควรเปนเรื่องที่มั่นใจไดวามีแหลงเรียนทีเ่พียงพอสําหรับให 
ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 

–  ควรเปนเรื่องที่มีประเด็นใหนํามาวพิากษวิจารณ  แลกเปลี่ยน 
ความรูกันระหวางผูเรียนได 

วัตถุประสงคการเรียนรู กําหนด  2  วัตถุประสงค  คือ 
–  วัตถุประสงคดานความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ตองการใหเกดิ 

(Knowledge  Objectives) 
–  วัตถุประสงคดานทักษะการรูสารสนเทศที่ตองการใหเกิด 

(Information  Literacy  Objectives) 
กําหนดประเดน็ปญหาและ 
วางโครงของเรื่องที่จะศึกษา 

สืบเสาะ  แสวงหา  และเลือก 
แหลงเรียนรูที่เหมาะสม 

คนควาและรวบรวมสารสนเทศ 
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ พรอมทั้ง
บันทึกโนต 

ประเมินและเลือกสารสนเทศ 
ที่ได 

กระบวนการสารสนเทศ 
(Information  Process) 
ที่กําหนดใหใช 

ประมวลและสังเคราะห 
สารสนเทศ 

นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ 
ที่ตองการ 

งานเขียน? รายงาน บทความ – 
เสนอปากเปลา? รายบุคคล เปนกลุม – 

ผลงานขั้นสุดทาย 
ที่ตองการ 

จัดแสดง? โปสเตอร การแสดง 
บนเวท ี

– 
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องคประกอบที่ตองกําหนด รายละเอียดทีต่องพิจารณา 
 จัดทําในรูป 

ดิจิตอล? 
PowerPoint Web  Page Computer 

Program 
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน 

วัสด ุ
บุคคล/ผูรู WWW 

(Web Page Links) 
แหลงเรียนรูที่มีอยูและ 
ที่เกี่ยวของ 

ความรวมมือกบับรรณารักษ ควรจัดทําฐานความรูบนเว็บ 
ประเด็นคําถาม  เงื่อนไข 
ตาง  ๆ  ระยะเวลาที่ใหใช 
และกิจกรรที่ตองกระทํา 

–  ควรแจงใหผูเรียนทราบอยางชัดเจนวาตองการใหศึกษาเรียนรู 
ในประเด็นใดบาง  ใชเวลานานเทาใด  และผูเรียนตองทํากิจกรรม 
ใดบางในขั้นตอนของการเรียนรูแบบใชแหลงเรียนรูเปนฐาน   
เชน  กําหนดใหจดบันทึกกระบวนการสารสนเทศที่ใช   
แหลงเรียนรูที่คนพบสารสนเทศที่ตองการ  ปญหาและอปุสรรค 
ที่พบ  เพื่อนํามาอภิปรายและแลกเปลีย่นขอมูลในชั้นเรียน 

เกณฑการวดั/ประเมินผล –  ควรมีการวดัและประเมินผลโดยผูสอน  และใหผูเรียนประเมิน 
ตนเอง  หรือใหเพื่อนรวมชัน้ประเมิน 

–  ควรประเมนิทั้งผลงาน  (Product)  และกระบวนการ  (Process) 
–  ควรมีเกณฑการประเมินผลแตละชิ้นงานหรือกระบวนการ 
อยางชัดเจน  และเขาใจถูกตองตรงกันทั้งผูสอนและผูเรียน 

การจัดการในชั้นเรียนและ 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

–  การสนับสนุนผูเรียนในดานตาง  ๆ  ที่จําเปน  เชน  หอง/สถานที่ 
ที่เหมาะสมสําหรับการอภิปราย/ประชุมกลุม  อุปกร 
ณคอมพิวเตอร  และอื่น  ๆ 

–  การจัดเวลาใหผูเรียนเขาพบเพื่อใหคําแนะนํา  สะทอนปญหา 
ตาง  ๆ 

–  การควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามวตัถุประสงค  และผูเรียนเกดิการเรียนรู
–  การจัดใหมกีารอภิปรายกลุมและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
เปนระยะ  ๆ  (หากกระบวนการ  RBL  ใชเวลานานมากกวา 
2  สัปดาห) 

การวัดและประเมินผล –  ควรดําเนนิการใหเปนไปตามเกณฑที่วางไว 
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 ขอดีของการใช  RBL  ในการเรียนการสอน 
 1.  สงเสริมการเรียนรูในเรื่องตาง  ๆ  โดยรูจักการใชแหลงเรียนที่หลากหลาย 
 2.  กระตุนใหผูเรียนเกดิการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห  โดยผานกระบวนการแกปญหา 
การเสาะแสวงหา  การใหเหตุผล  การวิเคราะหและประเมิน  ซ่ึงเปนทกัษะทีจ่ําเปนสาํหรับการเรียนรู 
ดวยตนเอง 
 3.  ใหผูเรียนมโีอกาสศึกษาเรียนรูโดยอิสระ  เนื่องจากการสอนโดยใช  RBL  จะให 
เวลากับการเรยีนในชั้นเรยีนนอยกวาการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  
 4.  เปนเทคนิคที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวากระบวนการสอน  เมือ่นํา  RBL  มาใช 
ผูสอนตองเนนความสําคัญในเรื่องการเรยีนรูของผูเรียน  มากกวาการสอน 
 5.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการรูสารสนเทศ  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเรียนรูดวย 
ตนเองตลอดชวีิต 
 6.  สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก  เนื่องจากการเรยีนรูดวยวิธี  RBL 
ผูเรียนจะตองพึ่งพาตนเองสงู  และตองนําผลงานที่ไดมาเสนอและแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน 
 7.  สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนและผูเรียน  เนือ่งจากตองมีการพบปะ   
ปรึกษาหารือทั้งในรูปแบบที่ไมเปนทางการและเปนทางการ 
 ขอเสีย/ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช  RBL 
 1.  แหลงเรียนรูสําหรับเรื่องที่ตองการใหศกึษาในบางรายวิชาอาจมไีมเพียงพอ  หรือมี 
แตไมเหมาะสม 
 2.  ผูสอนบางคนใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานความรู  มุงรวบรวมและสราง 
แหลงเรียนรูใหสมบูรณ  จึงอาจมองขามหลักการที่สําคัญของ  RBL  คือ  ใหผูเรียนมีอิสระในการ 
ศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
 3.  หากผูเรียนขาดทักษะการรูสารสนเทศ  การเรียนรูโดยใช  RBL  จะไมเกิดผล  ดังนัน้ 
สถาบันจึงควรจัดใหมีการสอนหรืออบรมเพื่อสรางทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูเรียนทุกคน  โดย 
ควรถือเปนความรูพื้นฐานทีผู่เรียนทุกคนตองมีและสามารถทําได 
 4.  ผูสอนจําเปนตองรูแหลงเรียนรูในเรื่องที่จะสอนเปนอยางดี  และตองใชเวลาในการ 
เตรยีมการสอนและรวบรวมแหลงเรียนรูทั้งหลาย  เพื่อสามารถชี้แนะและใหคําปรึกษาแกผูเรยีนได 
 5.  สถาบันตองมีความพรอมในเรื่องแหลงเรียนรู  อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หองเรียนหรือหองปฏิบัติการ  และบุคลากรที่จะชวยใหการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูมีความ 
เปนไปได  และประสบผลสําเร็จ 
 หมายเหต ุ การเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรยีนรูเปนฐาน  นาจะใชไดกับผูเรียนที่เรียนใน 
ระดับอาชีวศกึษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่  3–4  ดวย 
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 สรุป  จะเห็นไดวาหลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตหรือหลักสูตรนวัตกรรมเปนหลักสูตร
ที่พึงประสงค  เพราะเปนหลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกงดีและมีสุขซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบบัปจจุบัน 
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บทที่  8 
การเรียนรูผานการปฏิบตัิรวมกัน 

 
 ในบทที่  7  ผูอานไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสุตรนวตกรรมและการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับตาง  ๆ  แลว  ในบทนีจ้ะกลาวถึงแนวคิดและหลักการของการจัดการ 
ความรู  (Knowledge  Management)  และการเรียนรูจากกรณีศกึษา  ซ่ึงการจัดการความรูเปน 
เครื่องมือที่จะชวยพัฒนาใหคนเปนบุคคลเรียนรู  และชวยใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
8.1  แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู 
 ผูเขียนเคยเขียนบทความเรื่อง  Knowledge  Management – KM  ที่จบัตองได  ไวดงันี้ 
 

 นายแพทยประเวศ  วสี  เขียนบทความไวตอนหนึ่งนาคิดมาก  (มติชนสุดสัปดาห.     
13–19  กุมภาพันธ  2547  หนา  15)  ดังนี้  “สังคมไทยเปนสังคมที่มีโครงสรางอํานาจมาแตโบราณ   
ซ่ึงคนที่มีอํานาจก็ไมไดใชความรูและก็ไมประสงคใหคนอยูใตอํานาจใชความรู”  และ  “สังคมไทย 
เปนสังคมที่มีโครงสรางอํานาจมาแตโบราณ  ไมมวีัฒนธรรมการใชความรู  สวนใหญจะใชความเห็น 
มากกวาความรู  ซ่ึงความเหน็ไมสามารถแกปญหาไดในระบบที่ซับซอน  โดยเฉพาะระบบ 
การศึกษาไทยที่เนนการทองแตความรูเกา  แตไมสามารถสรางความรูใหมตามสถานการณตาม 
ความเปนจริงที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได”  ซ่ึงวัฒนธรรมดังกลาวนี้สามารถสราง 
ขึ้นได  ถาทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนครูบาอาจารยตองเปนผูนําในเรื่องนี ้
 ศาสตราจารย  นายแพทยจรัส  สุวรรณเวลา  ไดยกตัวอยางเกี่ยวกับการจัดการองคความรู 
ที่เปนกรณีตวัอยางในการประชุมสัมมนา  Knowledge  Management  คร้ังแรกของประเทศไทย 
เมื่อ  22  เมษายน  2547  ที่หอง  Auditorium  อาคารชินวัตรทาวเวอร  3  เร่ือง  Rethinking  the 
Future  :  Building  Thailand  Knowledge  Asset  Together  หรือช่ือในภาคภาษาไทยวา  “สังคม 
แหงภูมิปญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม”  ซ่ึงทานเปนวิทยากรในหัวขอทีว่า  จากการสราง 
องคความรูถงึการใชประโยชน  ทานไดกลาวถึงภาพยนตรซ่ึงฉายทางชองยูบีซี  36  เปนซี่ร่ีสเร่ือง  ER 
จบเปนตอน  ๆ  ละ  45  นาที  เกี่ยวกับเรื่องหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 
 เร่ืองมีอยูวา  มเีด็กอายุ  8  ขวบ  ปวยมีอาการหอบหืดรุนแรงถกูนํามาตัวมาที่หองฉุกเฉนิ 
 ฉากแรก  แพทยไดทําการตรวจรักษาเด็ก  แลวใหยา  แตปรากฏวาดื้อยาไมไดผล  อาการ 
เลวลงและเสียชีวิตในที่สุด  ซ่ึงแพทยกก็ลาววา  “ทําดีที่สุดแลวแตชวยไมได” 
 ฉากที่  2  ในระหวางแพทยทําการตรวจรกัษาอยูนั้น  พยาบาลเวรจําไดวาเดก็เคยมารักษา 
และดื้อยา  ตองใหยาอกีอยาง  จึงไดผล  เดก็มีอาการดขีึ้น  และกลับบานได  นับวา  “โชคดีที่มีพยาบาล 
ผูนั้นอยูเวรและจําได” 



 – 105 – 

 ฉากที่  3  เปนภาพของหองฉุกเฉินที่ทันสมัยข้ึนมาหนอย  มีระบบประวัติเกาที่สืบคนได 
รวดเร็ว  โดยใชคอมพิวเตอรทําใหทราบการดื้อยาและยาที่ใชไดผลสําหรับเด็กคนนัน้  นับวา   
“ไดจัดการความเสี่ยงจากสภาพจําเพาะของบุคคล” 
 ลองมาไลเรียงลําดับมาตั้งแตฉากแรกถึงฉากที่  3  จะพบวาในฉากแรกนัน้แพทยผูรักษา 
ไดพยายามใชความรูที่รํ่าเรียนมาสุดความสามารถแลว  แตไมไดผล  สวนในฉากที่  2  เด็กสามารถ 
รอดตายจากการที่มีพยาบาลซึ่งจําขอมูลเร่ืองการดื้อยาของเด็กผูนี้ไดอยูเวรตอนนั้นพอดี  ซ่ึงก็ถือวา 
เปนความรูที่อยูกับตวั–อยูในหัว  (Tacit  Knowledge)  ของปจเจกชน  ถาไมใชพยาบาลคนนี้ก็คงจะ 
เหมือนกับกรณีแรก  สวนในฉากที่  3  จะเห็นวาในโรงพยาบาลมีระบบการจัดการองคความรู 
เปนอยางดี  ทาํใหสามารถสืบคนขอมูล–ความรูเกีย่วกับคนไขได  ซ่ึงแทนที่จะอยูกับตัวคนที่เปน 
แพทยหรือพยาบาลก็ออกมาอยูในรูปของความรูที่อยูในรูปแบบของสื่อตาง  ๆ  ที่เรียกวา  Explicit 
Knowledge  ที่นํามาจาก  Tacit  Knowledge  นั่นแหละมาจัดการใหเกิดประโยชนรักษาชีวติคนไข 
ไวได 
 นอกจากนี้ทานยังแถมฉากที่  4  ซ่ึงไมมีในภาพยนตรมาใหดวย 
 ฉากที่  4  แพทยและพยาบาลที่ชวยรักษาเด็กจนหายดีแลว  กอนที่จะใหเด็กกลับบาน 
ก็เขียนชื่อตวัยาที่ใชไดผล  และยาที่ทําใหเด็กมีอาการแพยาใสไวในกระดาษมอบใหแมเด็กเก็บไวใน 
กระเปาสตางคติดตัวไว  เผ่ือเกิดมีอาการขึ้นมาอีกคราวตอไป  จะไดควกัออกมาใหแพทยดูจะไดรักษา 
ไดทันทวงท ี
 ทั้งหลายทั้งปวงที่เขียนมาตั้งแตตนกเ็พื่อจะชักชวนทานผูอานทั้งหลายชวยกันจดัการความรู 
ความสามารถที่มีอยูในตวัที่เรียกวา  Tacit  Knowledge  ใหออกมาสูสาธารณะเปน Explicit 
Knowledge  จะเปนไปในรปูแบบใดก็ได  ตรงนี้แหละจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหองคกรของเรา 
เปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด 
 แมแตในสหรฐัอเมริกาเอง  ความรูสวนใหญยังติดอยูกับตัวคนอยูมาก  ดังที่  Delphi  ได 
ทําการสํารวจผูบริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกา  400  ราย  พบวา  ความรูในองคกรอยูที่  “คน”  หรือ 
Employee  Brains  เสีย  42%  อยูในเอกสารอิเล็กทรอนิกส  20%  และอยูในฐานขอมลูกลางของ 
องคกรในระบบอินทราเน็ตอีก  12% 
 สําหรับในประเทศไทยยังไมมีการสํารวจอยางเปนทางการ  แตจากการประชุมสัมมนา  KM 
คร้ังนี้ทําใหทราบวาความรูตามองคกรตาง  ๆ  ในบานเรานั้นอยูที่ตวัคนถึง  70–80%  เนื่องจากเรา 
ขาดการจัดการให  Tacit  Knowledge  เหลานั้นออกมาสูสาธารณะเปน Explicit  Knowledge   
ลงบนสื่อในรูปแบบตาง  ๆ  ที่จะสามารถคนหาและนํามาใชประโยชนตอไปได 
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 เมื่ออานบทความนี้จบแลวทานคงพอจะไดแนวคดิในการจัดการความรูบางแลววา  KM 
เปนกระบวนการหรือเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะดึงเอา  Tacit  Knowledge  (ความรูที่ติดอยูกับตวัของ 
ปจเจกชน)  ออกมาเปนความรูสูสาธารณะชน  ที่เรียกวา  Explicit  Knowledge 
 วิจารณ  พานิช  (2548  :  3)  กลาววา  การจดัการความรูเนนที่การปฏิบตัิไมใชเนนทีท่ฤษฎี 
สําหรับนักปฏิบัติ  การจัดการความรูคือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย  4  ประการไป 
พรอม  ๆ  กัน  ไดแก  บรรลุเปาหมายของงาน  บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  บรรลุเปาหมายการพฒันา 
องคกรไปเปนองคกรเรียนรู  และบรรลุความเปนชุมชน  เปนหมูคณะ  ความเอื้ออาทรระหวางกันใน 
ที่ทํางาน 
 ประพนธ  ผาสุขยืด  (2547  :  21–22)  ไดเปรียบเทียบ  KM  วาเหมือนกับปลาทู   
ดังแผนภาพที่  8.1 
 

 Knowledge สวนกลางลําตัว  สวนที่เปน  “หัวใจ” 
 Sharing  (KS) ใหความสําคญักับการแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู  ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั 
 Share  &  Learn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knowledge Knowledge 
 Vision  (KV) Assets  (KA) 
 สวนหวั  สวนตา สวนหาง  สรางคลังความรู  เชื่อมโยงเครือขาย 
 มองวากําลังจะไปทางไหน ประยุกตใช  ICT  สราง  CoPs  ที่มีพลัง 
ตองตอบไดวา  “ทํา  KM  ไปเพื่ออะไร” ดุจดั่งปลา  “สะบัดหาง” 

 
แผนภาพที่  8.1  สามองคประกอบหลักของ  KM 
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 วิจารณ  พานิช  (2548  :  129–130)  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 
 “หัวปลา”  หมายถึง  เปาหมายหลักของการดําเนินการ  จดัการความรู  สะทอน   
“วิสัยทัศนความรู”  (Knowledge  Vision)  หรือหัวใจของความรู  เพื่อเปนการบรรลุวสิัยทัศนของ 
องคกร  บุคคลที่มีความสําคัญในการสงเสริมใหเกดิหวัปลาที่ชัดเจน  คอื  “คุณเอื้อ  (ระบบ)”   
(Chief  Knowledge  Officer) 
 “ตัวปลา”  หมายถึง  การแลกเปล่ียนเรียนรู  หรือการแบงปนความรู  (Knowledge   
Sharing)  บุคคลสําคัญในการสงเสริมใหเกิด  “ตัวปลา”  ที่ทรงพลัง  คือ  “คุณอํานวย”  (Knowledge   
Facilitator)  โดยที่ผูแสดงบทแลกเปลี่ยนเรียนรู  คือ  “คุณกิจ”  (Knowledge  Practitioner)  หรือ 
ผูทํากิจกรรมจดัการความรูนัน่เอง 
 “หางปลา”  หมายถึง  ขุมความรู  (Knowledge  Assets)  ที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู  ผูสกัดขุมความรูออกมาจากกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู  และบันทึกไวใชงานตอ  คือ   
“คุณกิจ”  โดยที่การจดบันทกึขุมความรูอาจมี  “คุณลิขิต”  (Note  Taker)  เปนผูรับผิดชอบ 
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกีย่วกบั  KM  มากยิง่ขึ้น  ขอใหเรียนรูจากกรณศีึกษาตอไปนี ้
 
8.2  การเรียนรูจากกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาที่  1  การจัดการความรูในชุมชน  :  แมสรวย–เวียงปาเปา  จ.เชียงราย   
(คัดลอกมาจาก  การจัดการความรู  ฉบับมือใหมหดัขับ  โดยประพนธ  ผาสุขยืด.    2547  :  74–79)  
 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2547  ที่ผานมา  สคส.  ไดจดัอภิปรายเรื่อง  “การจัดการความรู 
ในชุมชน  :  แมสรวย–เวียงปาเปา  จ.เชียงราย”  โดยไดเชิญ  รศ.ศรีศักร  วัลลิโภดม  เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.  และคณะนักวิจยัทองถ่ิน  นักพัฒนาอสิระ  มาเลาใหฟงเกี่ยวกับโครงการศึกษาวจิัย  “แนวใหม” 
ภายใตรูปแบบที่อาจจะเรยีกไดวาเปนการจดัการความรูในบริบทของสังคมไทยก็ได  ทานอาจารย 
ศรีศักร  ไดออกตัวตั้งแตเร่ิมอภิปรายวา  การศึกษาวจิัยคร้ังนี้ผูที่มีบทบาทหลักในการศึกษาหรือ 
จัดการความรูก็คือ  กลุมคนที่อยูในทองถ่ินนั่นเอง 
 โครงการวิจัยนี้เปนการศกึษาหาความรูเกีย่วกับ  “นิเวศวัฒนธรรม”  ที่ทําใหคนในทองถ่ิน 
ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิตความเปนมาแตดัง้เดิมของชุมชนที่ตนอาศัยอยู  เปนการศึกษาอดีตเพื่อคนหา 
รากเหงาของชมุชน  ซ่ึงถือวาเปนฐานสําคญัสําหรับการสรางความเขาใจในปญหาและสิ่งตาง  ๆ  ท่ี 
ชุมชนกาํลังเผชิญอยูในปจจุบัน”  กระบวนการจัดการความรูไดสงเสริมใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมกันระหวางคนหลายกลุม  ที่มีมุมมองที่คอนขางจะแตกตางและหลากหลาย  เปนมุมมองของคน 
ตางวัย  ทั้งที่เปนผูสูงอายุ  และกลุมคนรุนใหม  ซ่ึงถึงแมมุมมองและประสบการณจะแตกตางกันไป 
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แตส่ิงหนึ่งที่ทกุคนมีสวนรวมกันก็คือ  กําลังเผชิญหนากบัปญหาและสถานการณที่กระทบตอชีวิต 
ความเปนอยูของพวกเขาในปจจุบัน 
 อําเภอแมสรวย–อําเภอเวยีงปาเปา  เปนพืน้ที่ลุมน้ําที่มีแมน้ําแมลาวเปนแมน้ําสายหลัก 
จากการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนทําใหทราบถึงความสัมพันธของคนในชุมชนลุมแมน้ําลาว 
ที่มีประวัติความเปนมาเกาแกมาตั้งแตยุคลานนา  เพราะไดอาศัยแมน้ําลาวเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญ 
เพื่อติดตอกับเมืองตาง  ๆ  ที่หางไกล  ทําใหเปนแหลงรวมของคนหลายชนชาติมาอาศัยอยูรวมกัน 
มีทั้งที่เปนคนเมืองที่มาอาศัยอยูในพืน้ที่ราบ  คนเมืองที่อาศัยอยูบนพื้นที่ราบสูง  ตลอดจนชนชาวเขา 
เผาตาง  ๆ  โดยที่เปนการอยูแบบพึ่งพากนั  ชวยเหลือเกื้อกูล  มีน้ําใจใหกันและกัน  มวีิถีชีวิตการทํามา 
หากินทีแ่ตกตางกัน  เชน  คนบนที่ราบยึดอาชีพการทํานาเปนหลัก  คนบนที่สูงมักจะประกอบอาชพี 
ทําสวนเมี่ยงหรือทําชา  สวนชาวเขาเผาตาง  ๆ  ก็คุนชินกบัการทําไร  ซ่ึงลวนแตเปนวถีิชีวิตที่ตอง 
พึ่งพาอาศัย  และใกลชิดธรรมชาติทั้งส้ิน 
 จากการที่คนในชุมชนแมสรวย–เวยีงปาเปา  อาศัยการทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ   
จึงทําใหการจดัการเรื่องน้ําถือเปนสิ่งที่จําเปนยิ่งตอการดาํเนินชวีิตของพวกเขา  ในอดีตชาวบานได 
รวมกันสรางฝายกั้นน้ําที่มีทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็ก  เปนระบบการจัดการน้ําที่มกีารแบงหนาที ่
และบริหารจัดการกันเอง  หลังจากที่ไดมีการสรางอางเก็บน้ําและเขื่อนแมสรวย  ระบบการจัดการน้าํ 
แบบมีสวนรวมเชนในอดีตกไ็ดถูกทําลายลง  เขื่อนแมสรวยไดเปลี่ยนวถีิชีวิตของคนในพื้นที่ไปโดย 
ส้ินเชิง 
 ในปจจบุนัเริ่มมีปญหาการแยงใชน้ําในพืน้ที่กสิกรรม  และที่ซํ้ารายยังเกิดปญหา 
น้ําทวมหนักขึน้ในพืน้ที่ในชวงป  2545–2546  อีกดวย  เหตุการณดังกลาวไดสงผลใหชีวิตความเปนอยู 
ของชาวบานเลวรายลง  หลายคนไมสามารถประกอบอาชีพดั้งเดิมไดอีกตอไป  ในขณะเดียวกนั 
ระบบทุนไดคบืคลานเขามาในพื้นที่มากขึน้เรื่อย  ๆ  มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เชนการทําสวนสมมากขึ้น 
เนื่องจากเห็นวาทํารายไดไดดี  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง  แตในขณะเดียวกนักท็ําใหตองใชปุย 
และสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย  ๆ  จนสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของคนในพืน้ที่  และ 
สงผลเสียตอสภาพแวดลอมอยางเหน็ไดชัดเจน 
 กระบวนการวจิัยทองถ่ินในลักษณะดังกลาว  ถือเปนการจัดการความรูที่กอใหเกิดผล 
โดยตรงตอการเรียนรูรวมกนัของชุมชน  ทําใหเกดิกลุมแกนนํา  ทําใหการเคลื่อนไหวตาง ๆ  มากมาย 
เชน  กลุมเคลื่อนไหวทางวฒันธรรม  ที่ไดจัดสรางพิพธิภัณฑทองถ่ินขึ้นที่วดัศรีสุธาวาส  กลุมคนเฒา 
คนแก  ไดจัดกิจกรรมทําของเลนพื้นบานที่พัฒนาขึ้นมาจากภูมิปญญาดั้งเดิม  เกิดกลุมเด็กนอยรักษปลา 
ซ่ึงเปนการนําเด็กใหมารวมเรียนรูปญหาจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ฝกใหพวกเขาเขาใจกระบวนการ   
วิเคราะห  และรวมกันแกปญหา  สรางความรัก  ความภูมใิจในทองถ่ินของตน  แมวาโครงการวิจัยนี้ 
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จะยังไมเสร็จสมบูรณ  แตส่ิงที่เกิดขึ้นในขณะนีก้็คือ  ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชนในการ 
สรางและใชความรูทองถ่ิน  เพื่อแกปญหาและพัฒนาชีวติความเปนอยูโดยมี  “การจัดการความรู” 
เปนกลไกสําคญัท่ีทําใหเกิดการจัดการแบบวิถีไทย  ท่ีใหคุณคากับเรื่องการชวยเหลือเก้ือกูล  การยอมรับ 
เชื่อฟงกัน  เปนการจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งความรูท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  เปนความรูท่ี 
กลมกลืนกับวิถีชีวิตความเปนอยู  เปนความรูที่สังเคราะหขึ้นเองภายในชุมชน  และเปนความรูที่ได 
จากการบูรณาการภูมิปญญา  และหลักวิชาการ 
 สังคมทุกสังคมยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปนธรรมดา  แตกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทีเ่ชี่ยวกรากจากภายนอก  ทําใหดูประหนึ่งวาชุมชนขาดความสามารถในการจัดการและ 
ใชความรู  งานวิจยัช้ินนี้ไดช้ีใหเห็นชัดเจนแลววา  ชาวบานเองมีศักยภาพในการจัดการความรูอยู 
อยางเต็มเปยม  แตสิ่งที่เขาขาดอาจเปนเพยีงผูท่ีทําหนาท่ีสงเสริมเอ้ืออํานวยทําใหวงจรของการจดัการ 
ความรูนี้เร่ิมตนและหมุนไปอยางไดสมดุล  เปนธรรมชาติ  ไมขดัตอวิถีชีวิตความเปนอยู  ซ่ึงในกรณ ี
ของชุมชนแมสรวย–เวียงปาเปา  ก็เกดิขึ้นจากความทุมเทของหัวหนาโครงการ  ทานอาจารยศรีศักร 
วัลลิโภดม  และแกนนําในพืน้ที่  เชน  อาจารยวัจนกรณ  วงศชมภู  พระอาจารยบรรพต  (เจาอาวาส 
วัดศรีสุทธาวาส)  คุณวีรพงษ  กังวานนวกุล  คุณสุกัญญา  แสงหลา  และอีกหลาย  ๆ  ทานที่ถึงแมจะ 
ไมไดออกนาม  แตก็สามารถเรียกไดเต็มปากวา  ทานเหลานั้นคือนักวจิัยทองถ่ิน  นกัจัดการความรู 
ชุมชนที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู 
 

 กรณีศึกษาที่  2  :  การจัดการความรูหนวยงานราชการ  :  โรงพยาบาลบานตาก 
(คัดลอกมาจาก  การจัดการความรูฉบับนกัปฏิบัติ  โดย  วิจารณ  พานชิ.    2548  :  240–248)  
 โรงพยาบาลบานตาก  เปนโรงพยาบาลชุมชนเล็ก  ๆ  ที่มีการใชเครื่องมือ  “การจัดการ 
ความรู”  อยางบูรณาการมาเปนเวลานานกวา  8  ป  แบบยังไมรูจักคําวาการจัดการความรู  โดยได 
มีการพัฒนาเครื่องมือจัดการความรูตัวนี้ผสมผสานกับเครื่องมืออ่ืน  ๆ  ออกมาเปนรูปแบบเฉพาะตัว 
ที่เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาลบานตาก  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
ในทุกดาน 
 โรงพยาบาลบานตากนัน้เปนหนวยงานหนึง่ที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่รวดเรว็เชนเดียวกับหนวยงานอื่น  ๆ  อีกหลายหนวยงาน  จึงจําเปนตองมีการปรับตัว 
อยางมากเพื่อตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในสภาพที่ทรัพยากรจํากัด  เชน 
บุคลากร  งบประมาณ  เครื่องมือ  และอาคารสถานที่  แตเมื่อตองการที่จะพัฒนาคุณภาพและเพื่อมุงสู 
เปาหมายสําคญัของโรงพยาบาล  คือ  ประชาชนมีสุขภาพดี  เจาหนาทีม่ีความสุข  และโรงพยาบาล 
อยูได  เครื่องมือ  “การจัดการความรู”  จึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงพยาบาลนํามาใช  โดยโรงพยาบาล 
บานตากไดรวมกันพัฒนาตัวแบบบูรณาการ  10  ขั้นตอนสูบานคุณภาพสรางสุข  ขึ้นมา  เพื่อเปน 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสรางคุณภาพและสรางสุขภาพ  ดงัแผนภาพที่  8.2 
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แผนภาพที ่ 8.2  ตัวแบบบูรณาการ  10  ขั้นตอนสูบานคณุภาพสรางสขุ  ของโรงพยาบาลบานตาก 

 
 โรงพยาบาลบานตากไดใช  กิจกรรม  5ส  เปนฐานรากทีสํ่าคัญ  ใชกิจกรรมโอดี  
(Organization  Development)  และพฤตกิรรมบริการสูความเปนเลิศ  (Excellence  Service 
Behavior)  เปน  “ฝาบาน”  เพราะกิจกรรมบริการสุขภาพตองทําเปนทีมชวยกันทํา  และตองม ี
พฤติกรรมที่ดีเพื่อใหผูรับบริการมีความสุขและประทับใจ  มีกิจกรรมการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคกร 
(Total  Quality  Management)  และกิจกรรมขอเสนอแนะ  (Suggestion  System)  เพื่อใหเจาหนาที่ 
และประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการพัฒนาที่เปนประโยชน  กระตุนใหเกิดนวัตกรรมและ 
ความคิดสรางสรรค  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดนิง่  (Continuous  Quality  Improvement) 
และใชแนวการคิดสรางสุขภาพทั่วทั้งองคกร  (Total  Healthy  Management)  เปน  “ตัวบาน”  มี 
“หนาตาง”  4  ชองที่ตองเขาออกอยูเสมอเพื่อหมุนวงลอแหงคุณภาพ  คือ  Plan–Do–Check–Act  
โดยมี  “หลังคา”  ขั้นแรกคือมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ  (Hospital  Accreditation)  เนนดแูล 
โดยสหสาขาวชิาชีพและมีกจิกรรมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  (Health  Promoting  Hospital)   
เปนหลังคาจัว่แบบไทย  ๆ  เพื่อใหคนอยูในบานอยูไดอยางสุขสบาย  เปนการสรางคุณภาพชวีิต   
ใชระบบพหุภาคี  (เครือขายสรางสุข)  และมีกระดิ่งทีแ่ขวนไวโชวเหนอืจั่วแสดงถึงเปาหมายสูงสุด 
ที่สมดุล  3  ดาน  คือ  ประชาชนมีสุขภาพด ี (Citizen)  เจาหนาที่มีความสุข  (Staff)  และโรงพยาบาล 
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อยูได  (Organization)  ซ่ึงก็คือเมืองไทยแข็งแรง  (Healthy  Thailand)  นั่นเอง  ในการกาวไปสู 
เปาหมายสูงสุดเพื่อใหเดนิไปอยางถูกตองและตรงทาง  จึงไดกําหนดออกมาเปน  10  ขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  เร่ิมตนท่ีฐาน  ทํากิจกรรม  5  ส  อยางจริงจัง  แตไมเนนรูปแบบ  ส่ิงของ  สถานที่   
มุงไปสู  ส  ที่  5  สรางนิสัย 
 2.  สรางบานนาอยู  ทั้งสถานที่ภูมิสถาปตย  บรรยากาศองคกร  การบริหารจัดการ   
สวัสดกิาร  การทํางานเปนทมี  ใหเกดิสภาพสะอาด  ปลอดภัย  ไรมลพิษ  มีชีวิตชีวา 
 3.  ผูบริหารตองรู  เปนจดุเริม่ตนสําคัญของการพัฒนาทีผู่บริหารทุกระดับจะตองมองไป 
ในทิศทางเดยีวกัน  และมองภาพรวมขององคกรมุงสูเปาหมายสูงสุดทีก่ําหนดไว  การนําองคกร 
ใชหลักการบรหิารเชิงกลยุทธ  (Stategic  Management)  และการบริหารแบบหวังผลสัมฤทธ์ิ 
(Result  Based  Management)  อาศัยการทํางานแบบมสีวนรวมทั้งทมีโรงพยาบาลและประชาชน 
(Participatory  Management)  มีผลใหเกดิความเชื่อมโยงของแผนพฒันาคุณภาพและสรางสุขภาพ 
แกประชาชน  กําหนดพันธกจิ  วิสัยทัศน  จดุมุงหมาย  วัตถุประสงคและกลยุทธที่แปลงไปสูแผน 
ปฏิบัติการอยางเหมาะสม  สอดคลองกับปญหาของชุมชน 
 4.  นําสูเจาหนาท่ี  ใหทุกคนจัดทําเปาหมายรวมกนั  ไดเรียนรูหลักการแนวทางการพฒันา 
คุณภาพและสรางสุขภาพ  และมีความมุงมัน่ในการทําใหเขาใจและยอมรับพรอมที่จะทํา 
 5.  สามัคคีคือพลัง  เปนการสรางทีมใหทํางานรวมกนัเปนทีมไดดี  โดยใชกจิกรรมโอดี 
และกิจกรรมมินิโอดีอยางตอเนื่องที่ทํางาย  ๆ  ใชเงินนอย  ใชเวลารวมกนัเยอะ  ทําใหไดทั้งทีม   
ทั้งงาน  ทั้งภาพลักษณและทัง้ชุมชน 
 6.  ตั้งทีมพฒันา  ใชหลักการ  3  ประสาน  คือ  ทีมนํา  ทีมทํา  และทีมสนับสนุน 
จัดองคประกอบและบทบาทของกรรมการอยางสอดคลองเหมาะสม  ตัง้คนใหเหมาะกับงาน 
 7.  คนหาหลักการ  บอกใหทกุคนมองเหน็ภาพรวมใหได  เมื่อทุกคนเหน็ภาพชดัก็จะ 
อยากทํา  และไมรูสึกวายาก  แกนแทหรือหัวใจสําคัญของ  HA คือลูกคา  (ประชาชน)  เปน 
จุดศูนยกลาง  ทํางานเปนทีม  พัฒนาอยางตอเนื่อง  เอาหลกัการของ  TQM  &  THM  มาใชในลักษณะ 
การทํางานของตนเองใหดีทีสุ่ด 
 8.  สานสูการปฏิบตั ิ มีการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน  คือ  (1)  มีการทบทวนตนเอง  ดูวาทําดี 
ไมดีอยางไร  มีอะไรที่เปนความเสี่ยงกเ็ลือกความเสี่ยงทีสํ่าคัญ  ๆ  มาเขียนเปนระบบเพื่อปองกัน 
ความเสี่ยง  (2)  เมื่อปองกันไดจริงก็เขยีนเอกสารประกันกับลูกคาวาเราจะปฏิบัติตามระบบนี้ใหได 
เมื่อทําไดในระดับนี้ไปสักระยะหนึ่งก็พยายามหาวิธีการที่ทําใหไดดีกวานี้  เปนการทํา  CQl  ตอไป 
(3)  เมื่อไดผลดีก็เอามาเขยีนเปนมาตรฐานฉบับใหม  CPG  ที่เขียนจะมทีั้งสงเสริม  ปองกัน  รักษา 
ฟนฟู  โดยเขียนรวมกนัทั้งทมีในโรงพยาบาลและในชุมชน  สรางใหเกดิวัฒนธรรมการเรียนรูโดย 
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พยายามใหมกีารเรียนรูจากหมูบาน  และเรยีนรูจากทีมงานในโรงพยาบาลดวยกัน  ในสวนการสราง 
สุขภาพมีกิจกรรมแบงเปน  8  กลุมกิจกรรม  คือ  กลุมโภชนาการ  กลุมสุขภาพจิต  กลุมสุขาภิบาล  
อาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดลอม  กลุมการแพทยแผนไทย  กลุมออกกําลังกาย  กลุมบริการ 
สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค  กลุมชุมชนสัมพันธ  และกลุมพัฒนาคุณภาพและทมีงาน  กิจกรรม 
ทั้ง  8  กลุม  จะสอดคลองกับยุทธศาสตรทั้ง  8  ขอ  เพื่อมุงบรรลุพันธกิจวิสัยทัศน 
 9.  จัดการประเมิน  เมื่อเราทําอะไรก็ตามเราจะดวูาดีขึ้นหรือไม  เราก็ตองมีการประเมนิ 
และตัวเราตองทําตัวเปนแกวท่ีน้ําไมเต็มหรอืไมเปนชาลนถวยตลอดเวลา  เพื่อคอยรับฟงคําชี้แนะ 
เปดเผยจดุออน  ยอมรับฟงขอเสนอแนะ  ไมปองกันตวัเองมากเกินไปเพื่อหาขอบกพรองที่ถือเปน 
โอกาสของการพัฒนา  มีการประเมินจากบุคคลภายในโรงพยาบาลในชุมชนและจากบุคคลภายนอก 
 10.  เดินสูจุดหมาย  ที่สําคัญที่สุด  เปาหมายที่สมดุล  3  ดานของเรา  คือ  ประชาชนมี 
คุณภาพชวีิตทีด่ี  เจาหนาที่มคีวามสุข  และโรงพยาบาลอยูได  เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนอยาง 
ยั่งยืน  เปนโรงพยาบาลใกลบานใกลใจ  หรือ  To  be  the  hospital  of  choice 
 ในการจดัทําการจัดการความรูของโรงพยาบาลบานตากนั้น  “คุณเอื้อ”  (Chief  Knowledge 
Officer  :  CKO)  คือผูอํานวยการโรงพยาบาล  ซ่ึงตองทําหนาที่สําคัญ  3  ประการ  เรียกสั้น  ๆ  วา 
3  S  คือ 
 1.  Systemic  (Big  Picture)  สรางภาพใหญ  มองเชิงระบบทั้งองคการ  สรางภาพใหญ 
ใหเจาหนาท่ีเห็น 
 2.  Simplify  ทําทุกอยางใหงาย  ทําใหทุกคนในองคการเห็นภาพและขับเคลื่อนท้ังองคการดวย 
กลยุทธท่ีเหมาะสม  มากกวาการขับเคลื่อนดวยโครงการเดนซึ่งไมคอยมีพลงั  ถาทําทีละเรื่อง  คนจะรูสึกวา 
มีภาระมาก  ไมถือเปนกิจกรรมที่แยกจากงานประจํา  ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคการรูสึก 
มีภาระเพิ่ม 
 3.  Surrounding  สรางสิ่งแวดลอมใหเอือ้อํานวยตอการเรียนรูเพื่อใหเปนองคการแหง 
การเรียนรู  มีบุคลากรที่มีอัตราการเรียนรูสงู  เชื่อมั่นในพลังแหงความรูและพลังแหงการแบงปนความรู 
โดยทําใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูซึ่งจะแสดงใหเห็นวามีอยางนอย  3  ประการ  คือ 
 –  Participation  การใหทกุคนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในงานที่เขารบัผิดชอบ 
 –  Empowerment  การเปดโอกาสใหทุกคนไดทํางาน  ไดมีโอกาสตัดสินใจในสิ่งที่ 
เขารับผิดชอบ 
 –  Open  Mind  เปดใจใหกวาง  ใหโอกาสไดเสนอความคิดเห็นโดยไมถูกขัดขวาง 
หรือ  โจมตีแมวาจะดูไรสาระก็ตาม  เพื่อกระตุนใหทุกคนรูจักคิด  กลาเสนอความคิดเห็น  เกิดความคิด 
สรางสรรคได 
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 ทั้งนี้ผูบริหารตองตระหนกัใน  3  ขอหลัก  คือ 
 1.  Knowledge  can  only  be  volunteered;  it  can  not  be  conscripted.   
สมัครใจไมใชกะเกณฑหรือบังคับ  โดยนโยบายสั่งได  ความรูส่ังไมได  แตจัดการได  ทั้งนี้การจัดการ 
ไมไดหมายถึงส่ังการเสมอไป 
 2.  I  only  know  what  I  know  when  I  need  to  know  it.  การเรียนรูเกิดเมือ่ 
อยากรูและตองการใชงาน 
 3.  We  always  know  more  than  we  can  say,  and  we  will  always  say 
more  than  we  can  write  down.   รูมากกวาทีพู่ดไดเขียนได  ตองทํายังไงใหความรูที่ซอนอยู 
ในตัวคน  (Tacit  Knowledge)  นําออกมาสูความรูที่เหน็ไดชัด  (Explicit  Knowledge)  ใหได 
มากที่สุด 
 สําหรับ  “การจัดการความรู  (Knowledge  Management–KM)”  กับ  “องคการแหง 
การเรียนรู  (Learning  Organization–LO)”  นั้น  โรงพยาบาลบานตากมองวาเปนเรือ่งเดียวกัน  
จะตางกนับางแคนิยามศพัท  มองวา  LO  เปนเหมือน  “ที่นา”  สวน  KM  เปนเหมอืน  “ตนขาว” 
ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปนสิ่งที่ตองมีในองคการแหงการเรียนรู  เสมือนในนาตองมีตนขาวจึงจะ 
อุดมสมบูรณ  การจะทําใหเกดิความรู  ปญญา  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงตองอาศัยการจัดการ  5 
ประการ  คือ 
 1.  การจัดการใหเกดิการเรยีนรู  (Learning) 
 2.  การจัดการใหเกดิองคความรู  (Body  of  Knowledge  Organizing)  เพื่อสกัดเอา 
ความรูที่มีประโยชนมาประกอบกันเปนตวัแบบโมเดล  ทฤษฎีเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน 
 3.  การจัดการใหเกดิการใชความรูและองคความรูที่มีอยู  (Knowledge  Acting)   
เพราะบางทีมคีวามรูในองคการเยอะ  แตคนในองคกรไมคอยยอมรับ  เลยไมไดนําไปปฏิบัติ  ก็สูญเปลา 
 4.  การจัดการใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  เพื่อขยายวงความรู  (Knowledge  Sharing) 
ยกระดับเกลียวความรู  ตอยอดและเพิ่มพลังความรู 
 5.  การจัดการใหเกดิขุมทรัพยความรู  (Knowledge  Assets)  เพื่อใหงายตอการเก็บ 
คน  ใชตอไป  การจัดการนี้  เรียกวา  แอลคาซา  โมเดล  (LKASA  Model) 
 ในการขับเคลือ่นองคกรแหงการเรียนรู  ทางโรงพยาบาลบานตากมีความเห็นวา 
ตองสามารถขับเคลื่อนไดทั้งองคการ  โดยผานการขับเคลื่อนทางกลยทุธที่มีการคิดเชิงระบบ 
ที่เชื่อมโยงสนบัสนุนกันโดยอาศัยเครื่องมือตาง  ๆ  ทางการบริหารและทางการพัฒนาคุณภาพมาใช 
ใหถูกตอง  ถูกที่  ถูกเวลา  และแผนกลยุทธที่ดีตองไมใชแคมี  แตตอง  Work  ดวย  ซ่ึงจากการ 
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ดําเนินการใชการจัดการความรูอยางบูรณาการของโรงพยาบาลบานตาก  สามารถสรุปออกมาเปน 
ความสําเร็จทีไ่ด  ดังนี ้
 1.  ตอองคการ  เชน  ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลได  โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง 
จํากัด  ไดแก  เงินงบประมาณดานอาคารสถานที่  เครื่องมือแพทย  สามารถพัฒนาโรงพยาบาลใหผาน 
การประเมินคณุภาพ  HA/HPH/HWP/  และเปนที่ศรัทธาของชุมชน 
 2.  ตอเจาหนาท่ี  เชน  ความเครียดในการทาํงานลดลง  การกระทบกระทั่งกันระหวาง 
แผนก/วิชาชีพลดลง  บรรยากาศการทํางานดีขึ้น  ไดใชศักยภาพที่มีอยูมากขึ้น  คุนเคยกันมากขึ้น 
 3.  ตอประชาชน  เชน  สถานะสุขภาพดีขึน้  ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น  ความเสี่ยง 
ลดลง 
 4.  ตอผูบริหาร  ทําใหมีเวลาคิดวิเคราะหงานมากขึ้น  และมีคนมาชวยคิดดวย  การให 
คนที่เขารับผิดชอบงานคิดเอง  จึงเปนการแบงเบาภาระอนัหนกัอึ้งของผูบริหารลงได  ไมตองคอย 
ตามจี้งานมาก  ทาํใหมีเวลาที่จะทําตามบทบาทที่แทจริงของ  CEO  มากขึ้น  คือ  ฝน  ขายความฝน 
และประคับประคองความฝนใหเปนจริง 
 การจัดการความรูจึงเปนเรื่องสําคัญตอหนวยงานที่ดูเหมือนยาก  แตไมยาก  ถามุงทําเพือ่ 
ประโยชนขององคการ  และลูกคาเปนหลักอยางแทจริง 
 สรุป  ถาคนไทยมีความสามารถในการจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกนั 
และกันอยางสม่ําเสมอ  ก็จะทําใหคนไทยเปนบุคคลเรียนรูตลอดชีวิตตามเจตนารมณของการจัด 
การศึกษาของชาติ 
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 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต  และการเรียนรูตลอดชีวติมาจากความพยายามในการที่จะ   
Democratize  การศึกษา  อันเนื่องมาจากหลักการ  Democratization  of  Education  โดยเฉพาะใน 
ประเทศที่ใชระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธปิไตย  จะถือวาเรื่องของสิทธิและโอกาส 
ทางการศึกษาของคนเปนเรือ่งสําคัญแลว  มักจะใชคําวา  หากจะทําใหการศึกษาเปนโอกาสของทุกคน 
อยางกวางขวางทั่วถึงแลว  คงไมมีทางอื่นนอกจากจะตอง  Democratize  การศึกษา  และหากเรา 
ยอนกลับไปคดิถึงครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475  แลวจะเห็นไดวาหลักทั้ง  6  หลัก 
ของคณะราษฎร  มีอยูเร่ืองหนึ่งคือ เร่ืองการศึกษา  ซ่ึงพอจะสรุปไดวา  ในสังคมใดก็ตามที่เปนสังคม 
ประชาธิปไตย  จะถือเอาเรื่องของการใหโอกาสทางการศึกษาแกปวงชนเปนเรื่องสําคัญเสมอ   
สวนจะทําไดมากหรือนอยนั้นเปนอกีเรื่องหนึ่ง  เห็นไดวาประเทศไทยทันสมัยมากเมื่อมีรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบัน  ซ่ึงมีอยูในมาตรา  43  หมวดของสิทธิของประชาชนชาวไทยที่ใหหลักประกันวา   
รัฐจะตองจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานไมนอยกวา  12  ป  อยางกวางขวางทั่วถึงและมีคณุภาพ  โดยไมเก็บ 
คาใชจาย  อันนี้เปนการประกันสิทธิขั้นพืน้ฐานของประชาชน  เพื่อจะใหสิทธิวาอยางนอยประชาชน 
ชาวไทยควรจะมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  และเพื่อเปนการขจัดอุปสรรค   
รัฐจะตองไมเก็บคาใชจายดวย  ถือเปนครัง้แรกของประวัติศาสตรการศึกษาของประเทศไทยที่ม ี
กฎหมายระดบัรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเขามารองรับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
อันนี้  เมื่อมองวาเปนสิทธิแลว  รัฐซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองประกันสิทธิ  แลวแตวาจะประกนั 
มากนอยเพียงใด  แตที่ประเทศไทยประกนั  12  ปนั้น  นับไดวากาวหนามากเมื่อเทยีบกับประเทศตาง ๆ   
ทั่วโลก  จึงทําใหคนเขาใจผดิคิดวาการศึกษา  12  ป  นั้นเปนการศึกษาภาคบังคับ  อันที่จริงแลว 
การศึกษาภาคบังคับเปนเรื่องของหนาที่พลเมืองเชนเดียวกับการเกณฑทหาร  การเสียภาษี  ซ่ึงเปน 
หนาที่ของพลเมืองที่พึงปฏิบัติ   
 ความเขาใจผิดนี้มากับ  Democratization  ซ่ึงในแงการศกึษาก็ตองมองวาเปน  Basic   
Human  Rights  เมื่อเปน  Basic  Human  Rights  ส่ิงที่ตามมาก็คือ  ตองมองวาการศึกษาตองจดัขึ้น 
เพื่อทุกคนภายหลังจากนัน้จึงไดมีประกาศ  Jomtien  Declaration  ที่ประเทศไทย  คือ  การประกาศ 
การศึกษาเพื่อทุกคน  (Education  for  All)  และเปนครั้งแรกที่เวทีประเทศไทยกลายเปนเวท ี
ที่ประกาศรับรองวาอันนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงประเทศอื่นบางประเทศก็ไดนําเอา  Jomtien 
Declaration  ไปใสในรัฐธรรมนูญ  บางประเทศก็นําไปประกาศเปนนโยบายของรัฐ 
 คําวา  for  All  นั้นมีหลายมิต ิ ในแงทีว่า  ใครก็ตามที่ตองการการศึกษา  รัฐตองใหโอกาส 
กับเขา  และจะเลือกปฏิบัติกบัผูใดผูหนึ่งไมได  ดังนัน้  Education  for  All  จึงตองเปนการศึกษา 
สําหรับทุกคน  ทุกเพศ  และทุกวยั  จะมาจาํกัดเหมือนสมัยหนึ่งที่มกีารจํากัดอายวุาจะตองเรียน 
ระดับนั้น  ระดับนี้  อายุเกินนั้น  เกนินี้ไมได  ในที่สุดเรื่อง  Lifelong  Learning  ก็ตามมากับการจดั 
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การศึกษาดวย  เพราะหากมีผูที่ประสงคจะเรียนรูเปนการเพิ่มเติมในลักษณะที่เรียกวา  เปนคุณคาเพิม่ 
ของชีวิต  (Value  Added)  โดยที่เขาเหลานั้นไมไดอยูในวัยเรียน  ก็จะตองใหโอกาสกับเขา  เมื่อตอง 
ใหโอกาสก็พบปญหาวาจะจัดการศึกษาอยางไรจึงจะกอใหเกดิ  Lifelong  Education  ได   
 อันที่จริงแลว  เร่ืองของ  Lifelong  Education  ไมไดมากบัหลัก  Democratize  อยางเดียว   
ในระยะหลังเมื่อโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตน  (Globalization)  และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   
ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็ว  และเปนแรงกระตุนที่ทําใหความสําคัญของ  Lifelong  Learning   
ทวีขึ้นมาจากแนวความคดิ  ที่มาเชิงปรัชญาเชิงสิทธิ  เชิงโอกาส  เพราะสิ่งที่รูที่เรียนนีล้าสมัยเร็วมาก   
มีปรากฏการณที่เหน็ชัดวาคนที่ใฝหาความรูอยูเสมอนั้นมีปจจยัการศกึษาเขามาเปนเสมือนปจจัย 
ที่  5  ของการดํารงชีพ  ซ่ึงเดิมเราเชื่อวา  ปจจัย  4  อันไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และ 
ยารักษาโรคก็เปนสิ่งเพียงพอแลว  ในที่สุดจึงตองมีการศกึษาตอเนื่องเพื่อใหคนทนัสมัยอยูเสมอ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การอุดมศึกษาไทย   

โดย   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 1.  สภาพและปญหาการอุดมศึกษา 
 1.1  การจัดอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน  (ป  2546)  อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนสวนใหญ  โดยมีกระทรวงอื่น  ๆ  ที่เขามารวมจัดอุดมศกึษาในลักษณะเปนการศกึษา 
เฉพาะทาง  เฉพาะกจิ/เฉพาะกลุม  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น  871  แหง   
เปนสถาบันอุดมศึกษาระดบัปริญญา  จํานวน  178  แหง  นอกนั้นเปนสถาบันที่จัดอุดมศึกษาระดบั 
ต่ํากวาปริญญา  (หลักสูตร  2  ป)  เชน  วิทยาลัยชุมชน  วทิยาลัยอาชีวศกึษา  และสถาบันเฉพาะทาง 
 จํานวนนักศกึษาระดับอุดมศึกษา  (ในป  2545)  มีทั้งส้ิน  1,976,234  คน  หรือคิดเปน 
รอยละ  27.4  ของประชากรกลุมอายุ  18–21  ป  เปนนักศึกษาภาครัฐ  :  เอกชน  ในสัดสวน  79  :  21   
และนักศกึษาระดับปริญญา  :  ระดับต่ํากวาปริญญา  78  :  22  อัตราการเรียนตออุดมศึกษาของ 
ผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายในปเดียวกนั  เปนรอยละ  83.1  (เปนอัตราการเรียนตอระดับต่ํากวาปรญิญา 
รอยละ  43.6  และระดับปรญิญารอยละ  39.5) 
 1.2  งบประมาณแผนดนิที่รัฐจัดสรรใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในป  2545  เปน 
จํานวน  32,005  ลานบาท  หรือประมาณรอยละ  14.4  ของงบประมาณการศึกษาของประเทศ   
นอกจากนี้ยังมงีบประมาณเพือ่การวิจยั  (ป  2546)  ที่รัฐจัดสรรผานสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ไปยงัสถาบันอุดมศึกษาอีกประมาณ  2,414  ลานบาท  รวมทัง้ 
งบประมาณจากโครงการกูยมืเงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งสําหรับงบประมาณจาก 
งานรายไดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปเดียวกนัมปีระมาณ  15,773  ลานบาท 
 1.3  สังคมโลกาภวิัตนที่พึ่งพาเทคโนโลยมีากขึ้น  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  ไดปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวิธีการบรหิารจัดการ 
อยางมาก  รวมทั้งความตองการกําลังคนไดเปลี่ยนไปทั้งในเชิงความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะ   
แตระบบอุดมศึกษาไมสามารถปรับตัวเพื่อใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันการณ   
และเปนกลไกในการสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเองใหแกประเทศสรางความเขมแขง็แกชุมชนและ 
เศรษฐกิจฐานราก  รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติได  อุดมศึกษาจําเปน 
ตองไดรับการปฏิรูปทั้งระบบและปรับเปลี่ยนทิศทาง  ตลอดจนแนวการดําเนินงานเพือ่เพิ่มคุณภาพ   
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ภายใตสภาวะที่ทรัพยากรของรัฐมีจํากัด  และกฎระเบียบของรัฐ 
จํานวนมากที่เปนอุปสรรค 
 1.4  ปริมาณความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป  ในอตัราไมนอยกวา 
รอยละ  7  ตอป  และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอกี  เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มากขึ้น  ทําใหตองขยายปริมาณอุดมศึกษาและหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่หลากหลายขึ้น 
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 1.5  การพัฒนาอุดมศึกษาทีผ่านมามีปญหาหลายประการ  ที่สําคัญไดแก  การขาด 
เอกภาพเชิงนโยบาย  เปาหมาย  และทิศทางในภาพรวมทีชั่ดเจน  ขาดระบบ/กลไกของรัฐที่เขมแข็ง 
และเอาจริงเอาจังในการกํากบั  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 
อุดมศึกษา  รวมท้ังกลไกในการสนับสนุน  ชวยเหลือสถาบันในการพฒันาและการสรางนวัตกรรม 
การบริหารจัดการของสถาบันขาดความคลองตัว  และขาดประสิทธิภาพ  รวมทั้งขาดการประสาน 
รวมมือกันทั้งภายในสถาบันและกับภายนอก  เปนตน 
 

 2.  เปาหมายการปฏิรูปอุดมศึกษา 
 2.1  เพื่อใหอุดมศึกษาสามารถเปนกลไกขบัเคลื่อน  และนําสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจ 
ฐานความรู  และเปนกลไกหลักในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม   
และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งผลักดันประเทศไทยใหเปนสังคมนวัตกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได   
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ 
 2.2  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนขุมกําลังทางวิชาการในการสรางความเขมแข็งใหแก 
ชุมชนในระดบัเศรษฐกิจฐานราก  มุงยกระดับความรูของชมุชน  โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
และเนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพฒันาคุณภาพชวีิต  โดยใชกระบวนการวจิัย  ทั้งการวิจยั 
พื้นฐาน  วิจยัประยุกตและวจิัยเชิงนโยบายที่สามารถนําผลมาใชในการพัฒนาการผลิตระดับชุมชน 
พัฒนาเชิงธุรกจิ  และระบบ  การจัดการภาครัฐ  รวมทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาระยะยาว   
ในการสรางนวัตกรรมจากภมูิปญญาไทย  (ใหเปนสิ่งประดิษฐทีม่ีคุณคาเพิ่ม  โดยชุมชนไดสิทธิ 
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา) 
 2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและแนวโนมการพัฒนา 
ประเทศ  โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและยกระดับขดีความรูของประชากรไทย   
ใหมีคุณสมบัตพิื้นฐานในการเปนประชากรโลก  (Global  Citizen) 
 2.4  เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดใีนสถาบันอุดมศึกษา  ใหสถาบนัสามารดําเนนิ 
ภารกิจไดโดยคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  ขณะเดยีวกัน 
ตองมีความรับผิดชอบ  และสามารถตรวจสอบได  ภายใตการกํากับดแูลของสภาสถาบัน  โดยคํานึง 
ถึงความสอดคลองและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ 
 

 3.  หลักการและยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษา 
 เพื่อเรงรัดการดําเนินงานปฏิรูปอุดมศึกษาตามเปาหมายดังกลาวใหสามารถนําไปสู 
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  สอดคลอง  และไดผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเหน็ควรใหมีการกําหนด 
หลักการและยทุธศาสตรเพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา  ดังนี ้
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 3.1  หลักการ 
 1)  ยึดหลักเอกภาพในนโยบาย  และคํานงึถึงความสอดคลองของอุดมศึกษากับ 
ทิศทางและความจําเปนในการพัฒนาประเทศและความเชื่อมโยงกับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ   
ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการศึกษา 
 2)  เปนยุทธศาสตรที่คํานึงถึงความหลากหลาย  ความแตกตางของสถาบัน 
อุดมศึกษาในมิติตาง  ๆ  ทั้งความแตกตางตามลักษณะของสถาบัน  สาขาวิชา  ลักษณะของการผลิต 
บัณฑิต  ลักษณะของคณาจารย  เปนตน  โดยมุงเปาหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินภารกิจ  รวมทัง้การกระจายโอกาสอยางทั่วถึง  เปนธรรม 
 3)  คํานึงถึงฐานสังคมที่หลากหลาย  4  ฐานเปนอยางนอย  ไดแก  สังคมแหง 
การแขงขัน  สังคมฐานานุภาพ  สังคมแหงความพอเพยีง  และสังคมของความดอยโอกาสยากไร 
 4)  คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาระดับพื้นฐานอาชีวศึกษา  และ 
อุดมศึกษา  รวมท้ังการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรของสวนตาง  ๆ  ทั้งของภาครัฐและเอกชน   
ตลอดจนการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2  ยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษา  : 
 ยุทธศาสตรที่  1  :  การปฏิรูปโครงสราง  และระบบบรหิารจัดการอุดมศึกษา 
 เพื่อใหการบริหารจัดการอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษา 
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  มีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถดําเนินภารกิจตามบทบาท 
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพ  และสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ   
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  โดยรัฐกาํกับเชงินโยบาย  แผน  และคณุภาพมาตรฐาน   
จึงควรกําหนดมาตรการ  ดังนี้ 
 ระดับประเทศ  :  
 1.1  รัฐกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนอุดมศึกษาของประเทศที่ชัดเจน   
ทั้งในดานความตองการกําลังคน  การวิจยั  และบริการวชิาการ  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา 
อุดมศึกษาของประเทศ  โดยอาศัยฐานความรูจากการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยเชิงนโยบาย 
 1.2  ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  โดยให 
สถาบันระดับปริญญาที่มีความพรอมพัฒนาเปนสถาบันของรัฐในกํากับ  เพื่อสามารถบริหารจัดการ 
ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  สามารถดึงดูดคนเกง  คนดี  เขามาเปนอาจารย  และนักวิจยั   
สวนสถาบันเฉพาะทางควรใหเปนสวนราชการตามนโยบายของสวนราชการนั้น  ๆ  โดยใหมีความ 
คลองตัวตามหลักการอุดมศึกษา 
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 1.3  รัฐกํากับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในเชงินโยบายและคุณภาพ   
มาตรฐาน  โดยใชกลกําการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการกํากับและตดิตาม  ตรวจสอบ   
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันในลักษณะตรวจสอบภายหลัง  (Post  Audit)  รวมทั้งสงเสริม   
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  และแผนพัฒนา 
ประเทศ 
 1.4  จัดระบบยอยโดยจัดกลุมหรือเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาทั้งเครือขาย 
แนวดิ่งที่ประกอบดวยกลุมสถาบันที่มีระดับการพัฒนาและบทบาทหนาที่ตางกัน  และเครือขาย 
แนวระนาบทีจ่ะประสานการดําเนินภารกจิระหวางสถาบันหรือกลุมสถาบัน  รวมทั้งจําแนกประเภท 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลศิตามบทบาทที่เปนจุดเนนของแตละสถาบัน  โดยใหมีการ 
พัฒนาสถาบันที่มีศักยภาพความพรอมจํานวนหนึ่ง  เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนาํในมาตรฐาน 
ระดับโลก  (World  Class  University) 
 ระดับสถาบัน  : 
 1.5  สถาบันอุดมศึกษาปรับกระบวนทัศนใหม  ที่เนนบทบาทที่ชัดเจนในการ 
ดําเนินภารกิจ  จัดทําแผนกลยุทธการดําเนนิงานที่สอดคลองกับเปาหมาย  นโยบาย  และแผนการ 
พัฒนาประเทศ 
 1.6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถาบันใหมีความคลองตัว   
เปนระบบธรรมาธิบาล  (Good  Governance)  ที่โปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได 
 1.7  พัฒนากระบวนการสรรหาเพื่อใหไดผูบริหารที่ดีและมีความเปนผูนํา   
โดยไมใชการเลือกตั้ง  และปรับบทบาทสภาสถาบันใหเปนผูรับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ของสถาบันใหเปนไปอยางมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 
 1.8  ระดมทรพัยากรจากแหลงตาง  ๆ  และใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด   
ทั้งภายในสถาบัน และรวมกนัระหวางสถาบันในรูปแบบตาง  ๆ  โดยเฉพาะการสรางเครือขาย 
ระหวางสถาบนัทั้งของรัฐและเอกชน  และกับภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนองคกรตาง  ๆ  ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่  2  :  การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา 
 เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนกลไกในการกํากับการดําเนินภารกจิของสถาบัน 
อุดมศึกษาใหเปนไปอยางมคีุณภาพ  มาตรฐาน  และมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ   
สอดคลองกับนโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ  ควรกําหนดมาตรการปฏิรูปการเงินเพื่อ 
อุดมศึกษา  ดังตอไปนี ้
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 2.1  ใหมีองคกรทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและเสนอแนะการจดัสรรง 
บประมาณใหสถาบันอุดมศึกษา  เปนองคกรที่มีความอสิระและมีความคลองตัว  ดําเนินงานในรูป 
คณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิที่มีความรูความสามารถ 
 2.2  ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากที่เนน  Supply  Side  Financing   
เปน  Demand  Side  Financing 
 2.3  ปรับใหผูเรียนรวมรับภาระคาใชจายอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม   
โดยปรับระบบกองทุนใหกูยืมเพื่อการศกึษาที่เปนอยูในระบบปจจุบันใหมีประสิทธภิาพมากขึน้   
หรือพัฒนาระบบกองทุนเงนิกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (Income  Contingent  Loan  :  ICL)   
และมีมาตรการตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ 
 2.4  จัดสรรงบประมาณลักษณะเงนิอุดหนนุทั่วไปแกสถาบันอุดมศึกษา  โดย 
พิจารณาตามพนัธกิจที่แตกตางตามกลุมสถาบัน  ผลผลิต  และตนทุนการผลิต  ยึดหลักงบประมาณ 
ที่มุงเนนผลงาน  (Performance  Based  Budgeting  :  PBB)  และใชวิธีทําความตกลง/สัญญากับ 
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินภารกิจตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนด  โดยรัฐมีระบบตรวจสอบ 
ภายหลัง  (Post  Audit) 
 2.5  ลดงบประมาณของรัฐที่จัดสรรเพื่อการลงทุนสิ่งกอสรางที่เกินความจําเปน   
แตใหผันงบประมาณสวนนี้เปนงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไป  เพื่อโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
 2.6  พัฒนาระบบบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหเปนมาตรฐานและ 
ระบบเดียวกนั  เปนระบบบญัชีเงินคงคาง  (Accrual  Basis)  ในรูปแบบกองทุน  แผนงาน  และ 
หนวยงาน  และจัดทํารายงานการเงินที่เปนรูปแบบเดยีวกัน  เพื่องายตอการเปรียบเทยีบ 
 2.7  สนับสนุนใหสถาบันอดุมศึกษาระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  เพิ่มขึ้น   
โดยรัฐมีกลไกสงเสริมและใหสมทบเงินรายไดของสถาบันที่ระดมไดกบังบประมาณแผนดิน   
เพื่อนํามาใชจายในการดําเนนิงานโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่  3  :  การผลิตกําลังคนและกระจายโอกาสอุดมศึกษา 
 เพื่อขยายปริมาณการผลิตกําลังคน  โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและการกระจาย 
โอกาสเขาถึงอุดมศึกษาแกประชาชน  ตามความรูความสามารถอยางทั่วถึงและเปนธรรม  โดยเฉพาะ 
แกกลุมประชากรผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเปดโอกาสการศึกษาหาความรูเพิ่มเตมิ
ตอเนื่องตลอดชีวิต  ควรกําหนดมาตรการ  ดังนี ้
 3.1  รัฐสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบนัจํากัดรับของรัฐ   
และสถาบันของเอกชนบางแหงที่มีความพรอม  ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการ 
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พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ  รวมทั้งการผลิตและพัฒนาอาจารยในสาขา 
ดังกลาว  และสนับสนุนใหผูมีความสามารถพิเศษดานนีไ้ดรับการพัฒนาอยางเต็มศกัยภาพและ 
ตอเนื่อง  ตลอดจนการสรางศาสตรใหมที่จําเปนสําหรับอนาคตของประเทศ 
 3.2  พัฒนารูปแบบการจัดอดุมศึกษาใหมคีวามหลากหลาย ยืดหยุนเพือ่เขาถึง 
กลุมเปาหมายที่แตกตางกนั  และเปดโอกาสใหมีการพัฒนาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนือ่ง  โดยสามารถ 
เทียบโอนหนวยกติ  ผลการศึกษา  หรือลงทะเบียนขามสถาบัน 
 3.3  การเปดหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคอื่น  ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อ 
สนองตอบการเรียนรูตามอธัยาศัย  รวมทัง้การพัฒนาการทํางาน  ควรใหเปนไปตามกลไกของตลาด   
และความตองการของสังคม  ประชาชน  โดยรัฐมีมาตรการกํากับ  ดูแลดานคุณภาพ  มาตรฐาน 
 3.4  ปรับระบบการรับเขาศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาใหเปนระบบการรับเขา   
(Admissions)  ตามความรูความสามารถ  และความสนใจของผูเรียน  ใหกระจายโอกาสอยางทั่วถึง 
และเปนธรรม  โดยเฉพาะผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  และมีภูมิลําเนาหางไกล  โดยรัฐม ี
ระบบ/กลไกเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  และมีความสามารถพิเศษ 
 3.5  ไมสนับสนุนใหมีการจดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรฐัขึ้นใหมในลักษณะ 
การกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใชงบประมาณลงทุนจํานวนมาก  แตใหพัฒนาสถาบนัทีมีอยูเดิม 
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น  หรือใชวิธีหลอมรวมหรือระดมทรัพยากรรวมกนัเพื่อใหมีการใชทรัพยากร   
อาคารสถานที่ที่มีอยูอยางเตม็ศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.6  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิม่โอกาสทางการศึกษาแกประชาชน 
อยางทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่  4  :  การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวจิัย 
 เพื่อใหอุดมศึกษาเปนกลไกในการผลิตกําลังคน  และสรางองคความรูเพื่อการ 
พัฒนาศักยภาพของประเทศในการแขงขนักับนานาประเทศ  เพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  และลด 
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  สามารถตอบสนองและชี้นําการพัฒนาสังคม  ชุมชนและ 
ทองถ่ิน  จึงควรกําหนดมาตรการ  ดังนี ้
 4.1  รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินภารกิจ  จัดโครงสรางพื้นฐาน 
และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก  การบริหารจัดการ  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน   
เพื่อเสริมสรางใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูความเปนเลศิตามบทบาทที่เปนจุดเนน  เอื้อตอการสราง 
บัณฑิตอัจฉริยะ  สรางงานวจิัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
 4.2  พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล   
ใหสามารถเปนกลไกในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนในการ 
พัฒนาสถาบัน  สังคม  และประเทศ 
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 4.3  สนับสนุนใหสถาบันอดุมศึกษาสรางงานวิจยัพื้นฐาน  และงานวิจยั 
ประยุกต  และเปนศูนยวิจยัเฉพาะทาง/ศูนยเพื่อความเปนเลิศ  หรือศูนยวิจยันโยบายการศึกษา   
ในสาขาที่สถาบันมีความเชีย่วชาญเพื่อเปนกลไกสรางสรรคงานวิจยั  และพัฒนานกัวจิัย  รวมทั้ง 
เปนศูนยประสานเครือขายการวิจยัการแลกเปลี่ยน  รวมมือชวยเหลือในดานการวจิยั  ทั้งภายในและ 
ระหวางสถาบนัและกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.4  ใหมีหนวยงานกลาง/กลไกดูแลการบริหารงานวจิัยในภาพรวมของสถาบัน   
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวจิัย  ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารงานวิจยัของสถาบัน 
 4.5  มีกลไก/ระบบที่สามารถดึงดูดผูมีความรู  ความสามารถ  และมีความสนใจ 
การวิจยั  ใหเขามาเปนบุคลากรวิจยัในสถาบันอุดมศึกษา  และใหคงอยูในระบบ  โดยสามารถกาวหนา 
ไดในสายงาน  และมีกลไกพฒันาอยางตอเนื่อง 
 4.6  ปฏิรูปการเรียนการสอน  หลักสูตร  ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห   
แกปญหา  สรางสรรคนวัตกรรม  และใฝเรียนรูตลอดชีวติ  ตลอดจนสามารถสรางงาน  ปรับตัวใน 
โลกของงาน  พึ่งพาตนเอง  และเปนประโยชนตอสังคม  และเพื่อสรางบัณฑิตอัจฉริยะในสาขาตาง  ๆ   
เพื่อเปนผูนําประเทศ 
 4.7  กําหนดเกณฑมาตรฐาน  (Benchmark)  เพื่อเปนตัวช้ีวัดคุณภาพและ 
ความสําเร็จของทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคอื่น  ๆ  รวมทั้งมาตรฐานภารกจิอื่น  และกําหนด 
หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติทีด่ี  (Best  Practice)  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดระดับหรือจัดอันดับ 
สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่  5  :  การปฏิรูประบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา 
 เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาสูระบบอุดมศึกษาและพฒันาผูบริหาร   
คณาจารย  และบุคลากรที่มีอยูในระบบใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  สามารถ 
ปฏิบัติหนาที่และคงอยูในระบบไดอยางมีคณุภาพ  และสามารถปรับตัวใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง   
จึงควรกําหนดมาตรการ  ดังนี้ 
 5.1  เรงรัดใหมีระบบการพฒันาผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากร  สนับสนุน 
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสถาบัน  และมีระบบ 
ติดตาม  ประเมินผล  เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
 5.2  พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ  เพื่อใหสามารถเปน 
กลไกในการสรางอาจารยใหมเขาสูระบบ  และใหมีระบบที่ดึงดูดคนเกง  คนดี  มีความสามารถ   
และมีความสนใจใหเขามาเปนอาจารย 
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 5.3  สนับสนุนการสรางระบบเครือขายอาจารยและบุคลากรระหวางสาขาวิชา   
สถาบัน  ทั้งภายในและตางประเทศ  เพื่อใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ  แลกเปลี่ยนทั้งในการจดั 
การเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการ  และการดําเนินภารกิจตาง  ๆ  แกสังคม 
 5.4  พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีความหลากหลายตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งดานการสอน  การวิจยั  การบริการวชิาการ  และทาํนุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  และมีกลไกสนับสนุนสงเสริม  ยกยอง  ผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากร  ที่ทุมเท 
อุทิศตน 
 5.5  กําหนดมาตรฐานสําหรับภาระงานประเภทตาง  ๆ  ของอาจารย  และ 
หลักเกณฑการเทียบโอนระหวางภาระงานประเภทตาง  ๆ 
 ยุทธศาสตรที่  6  :  การมีสวนรวมของเอกชนในการบรหิารและการจดัการ 
อุดมศึกษา 
 เพื่อเปนการสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน ธุรกิจ   
สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถ่ิน  ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจดัการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาอยางหลากหลาย  เห็นควรกําหนดมาตรการ  ดงันี้ 
 6.1  สนับสนุนใหภาคเอกชนที่มีความพรอม  รวมลงทุนจัดการศกึษาระดับ 
อุดมศึกษา  โดยเฉพาะสาขาที่เปนความตองการของตลาดและสังคม  โดยรัฐกําหนดสัดสวนและ 
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนระหวางรัฐและเอกชนมีมาตรการสงเสริม  สนับสนุน  และจูงใจ  ไดแก   
มาตรการยกเวนภาษี  การสนับสนุนการพฒันาคณาจารย  ผูบริหาร  การจัดตั้งกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่าํ   
การสนับสนุนวิชาการ  เปนตน  รวมทั้งใหมีการทบทวนนโยบายรัฐ  แกไขกฎระเบยีบที่เปนอุปสรรค 
 6.2  รัฐใหอิสระในการบริหารจัดการแกภาคเอกชนที่รวมจัดการศึกษา  โดยม ี
ระบบการกํากบั  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานใหมีคณุภาพ  และเปนมาตรฐานเดยีวกับรัฐ 
 6.3  สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมตามเกณฑ 
ที่กําหนด  จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ตามความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน  โดยคํานึงถึง 
ความสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 6.4  สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ 
หนวยงานทั้งภาคธุรกิจ  เอกชน  สถานประกอบการ  ชุมชนและทองถ่ิน  ในการดําเนินภารกิจของ 
สถาบัน  รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ 
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  การบริจาคเงินและทรัพยสินอื่นเพื่อการศึกษา   
โดยรัฐมีมาตรการตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุนและจูงใจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
เว็บไซดท่ีเกี่ยวของกับแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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พิพิธภัณฑ  
พิพิธภัณฑ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ http://www.prince-damrong.moi.go.th/index2.html 
พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th/museum/ 
พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด http://www.suanpakkad.com/ 
พิพิธภัณฑศพ http://kids.mweb.co.th/bogy/01734.html 
พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย http://www.rama9art.org/artisan/bangkok/main.html 
สํานักพิพิธภณัฑ และ วัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

http://www.oamc.ku.ac.th/ 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  http://www.nsm.or.th/ 
  
สวนพฤกษศาสตร  
กลวยไมรองเทานาร ี http://www.geocities.com/ladyslipper292001/ 
ผักตะกรา  http://www.vegbasket.in.th/ 
สวนพฤกษศาสตร  http://www.geocities.com/Qsbg2000 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ http://www.thaigov.go.th/QSB.htm 
แหลงรวมอุทยาน (กรมปาไม) http://www.forest.go.th/ 
ศูนยศึกษาธรรมชาติปางแฟน http://www.pangfan.org/ 
สมุนไพรไทย  http://www.samunpai.com/ 
อนุรักษไทย  http://www.anurakthai.com/ 
  
สวนสัตว  
โครงงานวิจัยเร่ือง มวนน้ําจดื  http://www.members.tripod.com/thaibug/ 
นกสยาม  http://www.siambird.com/ 
สวนเสือตระการ  http://www.ubonzoo.com/ 
สวนเสือศรีราชา  http://www.tigerzoo.com/ 
อุทยานทะเล  http://www.talaythai.com/ 
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย  http://www.zoothailand.org/ 
  
  
  



 – 134 – 

สวนสาธารณะ  
สวนหลวง ร.9  http://www.suanluangrama9.or.th/ 
สวนสาธารณะ จ.ตรัง  http://www.trang.go.th/garden.htm 
สวนสาธารณะ - แผนที่ไทย.คอม http://www.panteethai.com/listing_place.asp?subcat=47 
สํานักสวัสดิการสังคม http://203.155.220.217/dosw/suan2.html 
  
หอศิลป  
Antique City  http://www.antiquecity.net/ 
art lek lek http://www.geocities.com/art_leklek/ 
Artofcolour.com http://www.artofcolour.com/ 
Electronic Resources on Art in Thailand (ERA) http://www.era.su.ac.th/ 
Thailand Painting  http://www.geocities.com/thailandpainting/ 
ความรูเครื่องดนตรีไทย  http://www.thaikids.com/ 
ดนตรีไทย  http://www.dontrithai.com/ 
บานคนอีสาน  http://www.geocities.com/kon_esan/main/ 
เปสีน้ํา http://www.peseenam.com/ 
นาฏศิลปไทย  http://www.thaidances.com/ 
วิถีไทย http://www.thaifolk.com/ 
ราชบัณฑิตยสถาน  http://www.royin.go.th/name-dept.html 
เร่ืองเลาของน้ําตาล http://www.numtan.com/ 
รวมงานศิลป http://www.art.com/ 
เว็บอาจารยนิคอเละ ระเดนอาหมัด http://yala.riy.ac.th/~nicoleh/ 
ศูนยศิลปะไทยด ี http://thai-d.com/art/ 
ศูนยศิลปะสิปประภา http://www.sipprapa.net/ 
หองศิลปบุญชัย http://www.rakbankerd.com/08_art/index.html 
ศูนยมนษุยวิทยาสิรินธร  http://www.sac.or.th/ 
หอศิลป ม.ศิลปากร http://www.art-centre.su.ac.th/MainT.htm 
หอศิลปตาด ู http://www.thai.net/tadu/ 
หอศิลป มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  http://www.geocities.com/chompooonline/page/art.html 
หอศิลป สวย http://sd1.sd.ac.th/~super/mission3/gallery.htm 
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หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  http://www.chiangmaicitymuseum.org/ 
  
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
agbiotechnet.com http://www.agbiotechnet.com/ 
American Physical Society  http://focus.aps.org/ 
APEC http://www.apectf.nstda.or.th/ 
BIOTEC http://biosafety.biotec.or.th/ 
BIOTEC CENTRAL RESEARCH UNIT http://sciencepark.biotec.or.th/ 
Biotechnology KMIt http://come.to/biot 
bonicilic http://members.tripod.com/~saksit/ 
C h a r p a Technical Bulletins - อาหาร เคมี http://www.charpa.co.th/bulletin/index.html 
E-Industrial Technology Center http://www.9engineer.com/ 
Electric Vehicle http://silverstone.fortunecity.com/zagato/330/ 
Electronic Journal of the School of Advanced 
Technologies 

http://www.sat.ait.ac.th/ej-sat/main.html 

Energy Management and Conservation Center http://emac.eng.cmu.ac.th/web/ 
Excel Expert Training http://www.xls.i.am/ 
falconbbs.com http://www.falconbbs.com/ 
FIBO http://fibo.me.eng.kmutt.ac.th/ 
greenpeace http://www.greenpeace.org/ 
HyperPhysics  http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 
industril Technology Review http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?iMagazine=IT 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 

http://www.ieee.org/portal/index.jsp 

ISAAA Website http://www.isaaa.org/ 
Isacengineering Website http://www.isacengineering.com/ 
kidsmath.com http://www.kidsmath.com/  
LearnOnline  http://www.learn.in.th/ 
Quizy http://www.geocities.com/piti118_th/ 
MATHEMATICS http://www.thailandrubber.thaigov.net/index.php 
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National Metal and Materials Technology 
Center (MTEC),Thailand 

http://www.mtec.or.th/th/index.asp 

NatPonG2000 http://www.geocities.com/natpong2000/ 
NECTEC http://www.nectec.or.th/tindex.html 
Network Technology 
Laboratory(NTL),NECTEC 

http://ntl.nectec.or.th/ 

PhysicsWeb http://physicsweb.org/bestof 
Thai Engineering.com http://www.thaiengineering.com/range/cover.html 
Thailand-Electronic Commerce Resource 
Center(ECRC) 

http://www.ecommerce.or.th/ 

WARSIMULATOR.COM http://www.warsimulator.com/ 
www.ซุปเปอรเตอดอทคอม http://welcome.to/thetelecom 
กรรมการสมาคมการประดิษฐไทย http://www.inventionthai.com/ 
กัมมันตภาพรงัสีจากสารโคบอลต-60 http://www.geocities.com/cobaltvictim/ 
การเจริญเติบโตในนระยะเอม็บริโอของไก  http://www.geocities.com/Athens/Column/9870/index.html 
การวิจยัขอมูลเกี่ยวส่ิงนอกโลกที่บานคุณ http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/home_thai.html 
กุญแจไขจักรวาล  http://wine.cjb.net/ 
ขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี . http://st-net.tiac.or.th/ 
ขาวดาราศาสตร http://thaiastro.nectec.or.th/news/index.html 
คณิตศาสตรโอลิมปก  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/paper/imo.htm 
ความรูทางการแพทยในดานตางๆ  http://www.thaiclinic.com/index.html 
เคมี http://www.geocities.com/naree_oo2000/ 
ดาราศาสตร http://www.geocities.com/darasard/ 
โครงการเทคโนโลยีสารเทศตามพระราชดาํริ http://www.princess-it.org/ 
โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน  http://www.champa.kku.ac.th/siskku/ 
ชีววิทยา  http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/bio.htm 
ซี เค 2000 http://www.ck2000.net/ 
ดรีมคอมพิวเตอร http://www.geocities.com/ditthong2001 
ดูดาวดอดคอม http://www.doodaw.com/ 
ไดโนเสาร http://www.geocities.com/thai_fossil/ 
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เทคโนโลยีทางการศึกษา http://www.thai.net/namotussa 
เทคโนโลยีภาพ http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/1448 
เทอรโมไซฟอน http://mail.cm.edu/~g4466426/ 
นักเรียนโครงการ พสวท.  http://www.dpst.net/ 
น้ําตาลซายน http://free.prohosting.com/~namtarn 
นิตยสาร มิเดยี เทคโนโลยี  http://www.technologymedia.com/ 
แนะนําการสรางเครื่องสงวิทยุ และความรู    
ดานอิเล็กทรอนิกส 

http://www.ssktc.net/kunha 

ไทยวิทย http://www.members.tripod.com/thaivit 
ประชาสัมพันธสนง.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  

http://www.nstda.or.th/pr/ 

ประวัตินกัวิทาศาสตรของโลก http://www.surus.50megs.com/HTML/science_th.htm 
พยากรณอากาศ รวมรวมโดย nectec http://www.nectec.or.th/weather.html 
พลังงานกับชวีิต http://www.geocities.com/energyth/ 
พลังงานทดแทน http://www.egat.or.th/rdo/energy/ 
พลังงานสะอาด http://www.ces.kmutt.ac.th/ 
พลังเอกภพ  http://www.ra-uraeus.org/ 
พันธุกรรม http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305101/ 
ฟอสซิล โซน  http://geocities.com/thai_fossil/ 
ฟสิกสลิงค  http://physicslink.thcity.com/physicslink/ 
เภสัชกรออนไลน  http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/ 
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://www.nectec.or.th/it-standards/index.html 
มือใหมหดัดูดาว http://skywatcher.hypermart.net/ 
แมทอะแฟบส  http://members.tripod.com/mathafaps/index.htm 
ยูนิเวอรส http://www.thai.to/universe/ 
ยูเอฟโอ http://www.geocities.com/jibjab_th/ 
รวมภาพเนบิวลา กาแล็กซี่ และอ่ืนๆ http://www.deepspace.s5.com/ 
ระบบสารสนเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอม http://www.teenet.chula.ac.th/stuff/ 
ระบบสุริยะ http://www.rb.ac.th/student/solarsystem/j.htm 
เร่ืองเกี่ยวกับฟสิกส  http://www.geocities.com/ryuman_2000/physics2.htm 
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เร่ืองของรังสี  http://www.angelfire.com/ok/xrayweb 
โลกวิทยาศาสตร  http://members.tripod.com/~inScience 
โลกแหงการแพทย  http://www.worldmedic.com/ 
วันเทคโนโลยไีทย  http://technology.thai.net/ 
วิชาการหญาแฝก http://web.ku.ac.th/agri/grass/gindex.htm 
วิชาสถิติ  http://www.geocities.com/statistic_ku/ 
วิทยาการคอมพิวเตอร  http://www.dusitsci.cjb.net/ 
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  http://school.biotec.or.th/ 
วินแอมป รีโมทคอนโทรล  http://wichet.webhostme.com/ 
เว็บไซตไอนสไตน  http://www.alberteinstein.info/ 
เว็บไอนสไตนใหม  http://www.albert-einstein.org/ 
ไวรด  http://www.wired.com/ 
ศูนยขอมูลชีววิทยา  http://papa.indstate.edu/ 
ศูนยขาวสารไอทีสําหรับคนไทย  http://www.mtec.or.th/ 
ศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

http://www.safetybio.com/ 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ http://www.mtec.or.th/th/ 
ศูนยบริการขอมูลทางเทคโนโลยี (TIAC) http://www.tiac.or.th/ 
ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ  

http://www.biotec.or.th/ 

ศูนยวิชาการสารสนเทศภูมิวศิวกรรม  http://gierc.en.kku.ac.th/ 
สถานีอวกาศเมียร http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/8556 
สถาบันวิจัยจฬุาภรณ  http://www.cri.or.th/cri/ 
สถาบันวิจัยพลังงานจุฬา http://www.eri.chula.ac.th/ 
สถาบันสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี http://www.ipst.ac.th/home.asp 
สถาบันโสตศอ นาสิก แหงประเทศไทย  http://www.olit.org/ 
สถาปตยกรรมของ Z-80 และ 8086  http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204323/gen_arch 
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย  http://www.thaiheart.org/ 
สมาคมฟสิกสไทย http://www.geocities.com/thai_physics/ 
สมาคมวิชาการหุนยนตไทย http://www.trs.or.th/ 
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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) http://www.tpa.or.th/newtpa/default.php 
สยามทูคูล เวบ็เครื่องปรับอากาศ แอรรถยนต http://se-ed.net/siam2cool 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

http://oho.ipst.ac.th/ 

สารพันดาว http://www.geocities.com/area51/shire/1567/ 
สํานักบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมพลังงาน http://www.energythai.net/ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

http://www.nn.nstda.or.th/home/index.php 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php 
หองภาพดาราศาสตร http://www.geocities.com/bundid_observatory/ 
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ  http://www.nfe.go.th/waghor 
หอดูดาวเกดิแกว http://www.kirdkao.org/ 
หอดูดาวบัณฑติ  http://geocities.com/bundid_observatory/ 
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย http://eanic.com/ 
ไอที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร  http://www.it-guides.com/ 
ไอทีไทย  http://www.thai.net/freebird/ 
โฮมเพจ เคมี  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/index.html 
  
หองสมุด  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  http://library.kku.ac.th/ 
หอสมุด John F Kennedy 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

http://tanee.psu.ac.th/ 

หองสมุดมหาวิทยาลัยรามกาํแหง http://library.lib.ru.ac.th/ 
หองสมุดและศูนยสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  

http://www.lib.kmutt.ac.th 

หองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   
วิทยาเขตกําแพงแสน  

http://158.108.80.5/ 

หอสมุดกลาง                                                
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

http://203.146.60.77/ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  http://www.lib.ku.ac.th/ 
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  http://www.lib.cmu.ac.th/ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.lib.mut.ac.th/ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  http://library.tu.ac.th/ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  http://www.lib.nu.ac.th/ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  http://www.lib.buu.ac.th/ 
หอสมุดมหาวทิยาลัยเซนตจอหน  http://library.stjohn.ac.th/ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ  http://lib.payap.ac.th/ 
สํานักหอสมุด และเทคโนโลยี                     
มหาวิทยาลัยชินวัตร  

http://library.shinawatra.ac.th/ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  http://library.bu.ac.th/ 
สํานักหอสมุดกลาง                                   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

http://www.swu.ac.th/lib/ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  http://www.lib.su.ac.th/ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสยาม  http://library.siamu.ac.th/ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  http://library.utcc.ac.th/wc_utcc/default/default.php 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  http://library.au.ac.th/ 
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://202.28.32.124/libweb/ 
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี            
พระจอมเกลาเหนือ  

http://pyramid.kmitnb.ac.th/ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

http://sutlib1.sut.ac.th/demo/index.html 

สํานักบรรณสารการพัฒนา                             
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

http://library2.nida.ac.th/ 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา                 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

http://www.mfu.ac.th/center/lib/ 

สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  http://203.155.193.251/library/index.html 
หองสมุด ศูนยมนุษยวิทยาสริินธร        
มหาวิทยาลัยศลิปากร  

http://lib.sac.or.th/ 

หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

http://www.lib.cmu.ac.th/ag1.html 
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หองสมุดคณะนิติศาสตร                                  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

http://www.law.chula.ac.th/Data(old)/library.htm 

หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ                       
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

http://www.lib.cmu.ac.th/faculty/accba/ 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร                           
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

http://md3.md.chula.ac.th/ 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร                    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

http://www.medicine.cmu.ac.th/library/ 

หองสมุดคณะเภสัชศาสตร                            
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

http://www.pharm.chula.ac.th/library/ 

หองสมุดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม http://www.lib.cmu.ac.th/human1.html 
หองสมุดคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  http://www.lib.cmu.ac.th/fineart1.html 
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร                             
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

http://www.sc.chula.ac.th/library/ 

หอสมุดสาขาวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร  http://www.thapra.lib.su.ac.th/ 
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร                     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

http://www.science.cmu.ac.th/library.html 

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร                  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
http://www.lib.cmu.ac.th/econ1.html 

หองสมุดคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/sh/library/ 

หองสมุดคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม http://www.lib.cmu.ac.th/vtmd1.html 
หองสมุดสตางค มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหดิล  http://stang.li.mahidol.ac.th/ 
หองสมุดสมนึก พูนทรัพย คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

http://lib.kku.ac.th/dentlib/ 

หองสมุดและศูนยเครื่อขายสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

http://www.li.mahidol.ac.th/ 

หองสมุด สถาบันเทคโนโลยสิีรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

http://www.siit.tu.ac.th/library/library.html 
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สํานักหอสมุดกลาง                                              
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  

http://www.clair.ait.ac.th/ 

หองสมุดและศูนยการเรยีนรู มหาวิทยาลยั
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชยี  

http://www.asianust.ac.th/library/ 

ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม http://library.rip.ac.th/ 
ศูนยวิทยบริการ                                                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

http://arc.rint.ac.th/ 

ศูนยวิทยบริการ                                                    
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

http://www.ripa.ac.th/library.html 

ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏลําปาง  http://www.arc.rilp.ac.th/ 
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสกลนคร http://www.arc.dusit.ac.th/ 
ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม http://arcm.rimhk.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏชัยภูม ิ http://www.ric.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชพระนคร http://serv.ripn.ac.th/library/home.html 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย http://lib.ribr.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา  http://yala.riy.ac.th/~library/phpList.php?pages=1 
สํา นักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี http://library.riudon.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ                                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

http://arc.rin.ac.th/ 

สํานักวิทยบริการ                                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

http://www.arc.risurat.ac.th/Home/elibrary/ 

สํานักวิทยบริการ                                                 
สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 

http://library.rits.ac.th/ 

สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎนครสวรรค http://library.rink.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏภูเก็ต http://lib.riphuket.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี http://arc.rikc.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร http://202.29.15.3/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม http://lib.chandra.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเชียงราย http://www.lib.ricr.ac.th/ 
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สํานักวิทยบริการ                                              
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

http://arcbs.bansomdej.ac.th/ 

สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ http://arc.ripb.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏราชนครินทร http://library.rirc.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี http://media.rb.ac.th/library/index.html 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเลย http://www.riloei.ac.th/~library/ 
 ัสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  http://www.ripw.ac.th/default.asp?go=3 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา http://library.riss.ac.th/ 
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสุรินทร http://202.29.30.41/ 
สํานักวิทยบริการ                                               
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 

http://weblibrary.rimc.ac.th/ 

สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ http://library.riu.ac.th/ 
หองสมุด สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ http://www.rissk.ac.th/lib/index.html 
หองสมุดไทย  http://www.geocities.com/thailibrary/ 
หองสมุดกฎหมาย  http://203.152.23.33/html 
หองสมุดความรู  http://www.kanchanapisek.or.th/kp1/lib 
หองสมุดความรูเกษตร  http://www.doae.go.th/library 
หองสมุดดาราศาสตร  http://thaiastro.nectec.or.th/ 
หองสมุดดิจิทอล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  http://www.car.chula.ac.th/ 
หองสมุดดิจิทลั (สคูลเน็ต)  http://www.school.net.th/library 
หองสมุดธรรมะ  http://go.to/budish 
หองสมุดนักเขียน  http://thaiwriter.hypermart.net/ 
หอสมุดแหงชาติ  http://www.span.com.au/nlt 
หองสมุด เอส ซี อี  http://www.cybered.co.th/scelibrary/index.htm 
หองสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/home.jsp 
หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  http://elib.fda.moph.go.th/library/ 
หองสมุดกรมทรัพยสินทางปญญา http://www.ipic.moc.go.th/ 
หองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย http://203.157.48.5/net/lib/ 
หองสมุดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย http://egatlib.egat.or.th/ 
หองสมุดความรู  http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib/ 
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หองสมุดแถบเสียง http://www.nectec.or.th/org/tab/service/services.htm 
หองสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ http://www.geocities.com/librarypetch/ 
หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี                      
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติร  

http://www.geocities.com/wangsaiphun_library/ 

หองสมุดรัฐสภา  http://www.uthai.ksc.co.th/web_link/library.html 
หองสมุดวิทยพัฒน  http://www.wphat.com/index_idx.htm 
หองสมุดศูนยขอสนเทศการวิจัย                  
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  

http://www.riclib.nrct.go.th/ 

หองสมุดสถาบันสิ่งแวดลอมไทย http://www.tei.or.th/library/ 
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร  http://www.snamcn.lib.su.ac.th/ 
หอสมุดมานิจชุมสาย                                        
(สถาบันราชภฎัจันทรเกษม) 

http://lib.chandra.ac.th/ 

หอสมุดสถาบันราชภัฏยะลา  http://come.to/riy 
หองสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย http://library.sk.ac.th/ 
หองสมุดเอพนีา โรงเรียนวดัพลงชางเผือก  http://www.watplong.cjb.net/ 
  
ศูนยกีฬาและนันทนาการ  
Aikido Association of Thailand http://www.thaiaikikai.com/ 
AquaFitness Health Club http://www.aquafitness.co.th/ 
Bangkok Sports http://www.bangkoksports.com/ 
CAPOEIRA ZOADOR THAILAND http://www.geocities.com/capoeirabkk/ 
Clark Hatch Fitness Center http://www.clarkhatchthailand.com/ 
fishingwithme http://fishingwithme.hypermart.net/ 
Judo thailand http://www.geocities.com/judotoday/home.htm 
Judo Zone http://www.angelfire.com/tv/judo/judo.htm 
pahuyuth http://www.pahuyuth.de/ 
Pakkred Interactive tour http://www.pk.ac.th/pktour/inter_9.htm 
PSC Home Page http://www.pattayasports.org/ 
Rajdamri Spa http://www.bkk2000.com/rspa 
siamfishing http://www.siamfishing.com/ 
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SportSite2001.com http://sportsite.virtualave.net/ 
SunSITE Thailand http://sunsite.au.ac.th/ 
Taekwondo clue2000 http://geocities.com/taekwondo_club2000/ 
Thaitarpon.com http://www.thaitarpon.com/ 
tkdthai http://www.tkdthai.com/ 
World Bicycle Expeditions http://www.bikethailand.com/ 
กร-ติกิ ไดรฟวิง่  http://kon-tiki-diving.com/ 
การกีฬาแหงประเทศไทย http://www.sat.or.th/ 
การแขงขันกฬีาราชมงคล http://www.ckus.rit.ac.th/sport/ 
กีฬาตกปลา http://hey.to/fishing 
กีฬาตกปลาในภูมิภาคเอเชยี  http://www.bluewater-anglers.com/biggame.htm 
ขาว กระทู กีฬา http://sports.mweb.co.th/ 
จักรยานเสือภูเขา  http://www.thaimtb.com/ 
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี  http://www.choncity.com/bike/ 
ชมรมจักรยานเสือภูเขาแหงพันธุทิพยดอทคอม  http://welcome.to/bpmtb 
ตกปลาไทย http://www.geocities.com/thai_fishing/ 
ทัวรดอยดอดคอม http://www.tourdoi.com/ 
เทรคกิ้งไทย.คอมปที่ 5 http://www.trekkingthai.com/ 
ไทยแลนด ไอซ ฮอกกี ้ http://geocities.com/canstars1991/ 
นักเลนเครื่องเสียง  http://members.tripod.com/~mimimme/ 
โปรฟตช่ิง http://www.myprofishing.com/ 
เพาะกาย http://www.tuvayanon.net/index1.html 
มวยไทย http://www.muaythai2000.com/muaythai2000/index.php 
มวยรอบโลก http://sports.mweb.co.th/Boxing/ 
มวยหยงชนุ http://www.thai.net/wingchun/ 
โรงเรียนศิลปปองกันตัวคาราเต-โด http://www.thaikarate-school.com/ 
โลกแหงการตกปลา http://www.sanook.to/siamfishing/ 
วิทยาศาสตรการกีฬา http://www.geocities.com/sportcu/ 
เวปไทย-เพาะกาย http://www.thai.net/fitness/ 
ศูนยกฬีา และ สุขภาพมหาวทิยาลัยศรีปทมุ http://www6.ewebcity.com/ 
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ศูนยพลศึกษา และ กฬีาจังหวัดนาน http://www.geocities.com/nan_phycenter/ 
สกอรทูเดย http://www.scoretoday.com/ 
สเต็บโคราชคลับ http://www.thai.net/stepkorat/ 
สมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย http://sportinter.hypermart.net/ 
สรางสรรคดอทเน็ต  http://www.sangsan.net/ 
สวนสัตวทาง internet  http://www.geocities.com/sornkanok/ 
อุปกรณตกปลา http://www.thai.net/p_ing/ 
  
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  
thaimyway  http://www.thaimyway.com/ 
IdoIdea http://www.idoidea.com/rectangle.html 
Weather Underground http://www.wunderground.com/ 
กรมอุตุนิยมวทิยา http://www.tmd.go.th/index.php 
ขอมูลสุขภาพเพศชาย http://menhealth.pfizer.co.th/ 
ไทย worldview  http://www.thaiworldview.com/ 

 


