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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)         
ในปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 3 โครงการ เพื่อหาวิธีจัดการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประชากรไทย 3 โครงการ
วิจัย ใน 3กลุ่มวัย ได้แก่ 1) กลุ่มเยาวชน เรื่อง “อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนในศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” 2) วัยผู้ใหญ่ในกลุ่มสตรีเรื่อง “แนวทาง
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของกลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดขอนแก่น” และ
3) วัยผู้สูงอายุจากทุกภูมิภาค เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย”        
โดยศึกษาข้อมูลจาก 3 รายงานวิจัย ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการออกติดตามการทำ�วิจัย การสังเกตและ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยโครงการๆละ 2 ครั้งรวม 18คนและมีการจัดประชุมร่วมทั้ง 3 โครงการ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและร่วมสังเคราะห์ผลการวิจัยกับผู้วิจัย
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มวัยมีความหวังและมีความพอใจที่ได้รับการตอบสนองสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างไรก็ตามทุกกลุม่ พบสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา เนือ่ งจากระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียน
นอกโรงเรียนและสถาบันระดับอุดมศึกษายังไม่เชื่อมต่อและไม่ประสานกับระบบชุมชน ทำ�ให้เกิดความไม่เสมอภาคใน      
การเรียน เข้าไม่ถึง ตามบริบทของกลุ่ม พื้นที่อาศัยและสังคมแวดล้อม มีคนชายขอบ ไม่ถูกใช้ประโยชน์ และเกิดองค์กร
และชุมชนที่อ่อนแอ เหนือสิ่งอื่นใดทั้ง 3 โครงการวิจัยยืนยันว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม
และครูจบวิชาเฉพาะที่สามารถสอนให้นักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเก่งเท่าการเรียนในระบบปกติ ทั้งกลุ่มเยาวชน             
สตรีและผูส้ งู อายุตอ้ งการเชือ่ มโยงการศึกษานอกระบบและในระบบให้เกือ้ หนุนกันจนเกิดการรองรับหน่วยการเรียนต่อเนือ่ ง
และได้วุฒิการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อได้โอกาสในการทำ�งาน มีรายได้ มีครอบครัวมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสเป็น
ผู้นำ�ทางศาสนา เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นนักจัดการธุรกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้เป็นการ
ค้าและบริการที่มีมาตรฐานระดับอาเซียนและสากล
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ABSTRACT

This study was a researchsynthesis of three research projects funded by The Thailand Research Fund
(TRF) in fiscal year 2014 within the framework of opportunity for lifelong learning. All of the research aimed to
create the strategies and the best practice how to improve lifelong learning for 3 groups; 1) “Scenario of Lifelong
Education Management to Develop the Quality of Life of Youth in Special Administration Zone in Southern
Border”,2) “Guidelines to Develop Lifelong Learning in Line with Good Governance Principles for Projects of
Women Groups Supported by the Fund for Development of Women’s Roles”, and 3) “Trends and Development
in Lifelong Learning Policy for the Elderly People in Thailand”. The data was collected by reviewing                                
3 research reports, triangulated by the qualitative datathat collected during two times in the field visit of each
project by observation, in-depth interviewamong 18 staekeholders and group dialogue with the researchers        
of three projects.
Three groups found anineffective situation of lifelong learning; 1) marginalization caused by                                
inaccessibility of local non-formal education, 2) disadvantaged groups, and 3) weaker sector. These results
were confirmed that the stakeholders need to receive more budgets, the good collaboration of formal education
from local school and non-formal education to create the effective learning process, link formal education    
system and continuing education in order to have a better chance of working and also improve their living
status,raise up their quality of lives. Moreover, they also wanted to be religious leaders, local administrative
committees, local business managers with international standards and ASEAN further.
Keywords: equality eduction, life long learning, quality of life

บทน�ำ

     การปฏิรูปการศึกษาทั่วโลกเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับการ
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21เนื่องจากความรู้และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศทำ � ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (สำ�นักบริหาร
งานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น. 2549) ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ ต้ อ ง
แสวงหาความรู้เพื่อความอยู่รอดจากการนำ�ประสบการณ์
เดิมมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถกู ต้องชัดเจนยิง่ ขึน้ (นภเรณู             
สัจจรักษ์ ธีระฐิติ.   2555) ระบบการศึกษาจึงต้องเน้นที่           
การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของคนทุกช่วงวัย ไม่มงุ่ เน้น
ผลิตบุคคลทีม่ ที กั ษะเฉพาะด้านอย่างเดียวแต่ตอ้ งพัฒนาให้
คนรูจ้ กั การคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจด้วยเหตุผลมีทกั ษะ
ในการแก้ปัญหาและรู้จักค้นหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวติ   (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.  
2558)

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ได้รับการพิจารณาในการ
ประชุมนานาชาติ “The Third International Committee
for Facilitating Adult Education” ซึ่งจัดโดย UNESCO ปี      
พ.ศ. 2507จากนั้นได้กลายมาเป็นแนวทางที่สำ�คัญต่อการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยใช้
กระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายมุง่ พัฒนาบุคคลให้สามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต (สุมาลี สังข์ศรี.
2544) ประเทศไทยได้เห็นถึงความสำ�คัญจึงได้นำ�แนวคิด
นี้มาพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของบุคคล และสร้างสังคมอุดมปัญญา(อาชัญญารัตน
อุ บ ลและคณะ. 2552) อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า
ประชากรไทยยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล. 2557)
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการ
ส่งเสริมงานวิจัยในกลุ่มเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาและ
สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ ” โดยมอบให้ สำ � นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน 3 กลุ่มประชากร คือ เยาวชน วัยทำ�งาน และ
วั ย ผู้ สู ง อายุ ง านวิ จั ย นี้ ไ ด้ นำ � ผลการวิ จั ย ทั้ ง 3 เรื่ อ งมา
สังเคราะห์เพื่อสะท้อนภาพจริง นำ�เสนอแนวทางการนำ�
ความรู้ สู่ ก ารจั ด การการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และกำ � หนด             
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชากรและสร้างสังคมอุดมปัญญา

วัตถุประสงค์

เพื่อประมวลข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
จากการดำ�เนินโครงการวิจัยสู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแต่ละ
กลุ่มประชากรไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต                        
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2542) เป็นกรอบในการวิจัยดังนี้ 1) เพิ่ม       
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ ประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง                        
2)  สนองความจำ�เป็นและความต้องการในการเรียนรู้ของ
บุคคลและชุมชน 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ      
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเป็นภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก สกว. 3 โครงการ โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพในการสังเคราะห์งานวิจัย
      พื้นที่ในการดำ�เนินการวิจัยสังเคราะห์งานวิจัยจาก
โครงการวิจัยใน 3 พื้นที่ ดังนี้

      1) ชือ่ โครงการ “อนาคตภาพของการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเยาวชนใน
ศู น ย์ เ ยาวชนเขตพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้” ศึกษาที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สตูล และ4 อำ�เภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำ�เภอเทพา
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ (จุฑารัตน์ คชรัตน์, มนต์ทิวา
ไชยแก้ว และนุรซีตา เพอแสละ. 2558)
      2) ชื่อโครงการ “แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โครงการของกลุม่ สตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดขอนแก่น” ศึกษาที่จังหวัด
ขอนแก่น (วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ และคนอื่นๆ.  2558)
      3) ชื่อโครงการ “ทิศทางและการพัฒนานโยบาย
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” พื้นที่
ศึกษาได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมาและ             
กรุงเทพมหานคร (นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติและพจนา      
พิชิตปัจจา. 2558)
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แนวทางการ
สังเกต เป็นแบบบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วิถีชีวิตของกลุ่ม        
เป้าหมาย และบริบทของชุมชน 2) แนวทางการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นคำ�ถามปลายเปิดที่กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลสะท้อน
ความคิด ความรู้สึก ภายใต้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
เพื่อประมวลข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) แนวทางการประชุม
กลุ่มร่วมกับผู้วิจัยเป็นคำ�ถามปลายเปิดสะท้อนความคิด
ของนั ก วิ จั ย แต่ ล ะโครงการ เช่ น ความคิ ด ความรู้ สึ ก
ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กลุ่มประชากรที่ศึกษา 4) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจยั เป็นการรวบรวม
ผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมรวมทัง้ การประเมินความคิดเห็น
การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และปฏิกิริยาตอบสนองของ
ผู้เข้าร่วมแต่ละโครงการวิจัย
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) รวบรวมข้อมูลจากการ
ลงพื้ น ที่ ทุ ก งานวิ จั ย โดยใช้ ก ารประชุ ม กลุ่ ม ระดมสมอง          
ร่วมกับผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงการลงพื้นที่
โครงการวิจัยละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557เมษายน พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้วิจัยแต่ละโครงการนำ�เสนอ
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ความก้ า วหน้ า และผลการดำ � เนิ น งานในแต่ ล ะช่ ว ง                    
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึก
ร่วมกัน 2) ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจยั โครงการ       
ละ 3 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการละ 3 คนใน
ประเด็นสภาพบริบทพื้นที่วิจัย ปัญหาและอุปสรรค และ       
ข้อเสนอแนะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
ในช่วงการลงพื้นที่โครงการวิจัยละ 2ครั้ง ระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557- เมษายน พ.ศ. 25583) รวมรวม ข้อมูล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทัง้ 3 โครงการ
วิจัย 4) จัดเวทีประชุมระดมสมองเพื่อสังเคราะห์งานวิจัย
ร่วมกับผู้วิจัยทุกโครงการจำ�นวน 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
มิถุนายน พ.ศ. 2558 และเมษายน พ.ศ. 2559
      การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา        
โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากการประชุ ม กลุ่ ม ระดมสมอง                    
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และข้อมูลจากรายงานวิจยั
มาอ่ า นค้ น หาวลี ป ระโยคหรื อ คำ � สำ � คั ญ ทำ � ความเข้ า ใจ
ถ้ อ ยคำ � ต่ า งๆ ที่ ป รากฏในบั น ทึ ก และเชื่ อ มโยงความ      
สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ นำ � มาอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ จั บ ประเด็ น สำ � คั ญ
จำ�แนกประเด็นหลักและประเด็นย่อยของข้อมูล นอกจาก
นัน้ ได้ท�ำ การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Triangulation)
โดยเปิดโอกาสให้นกั วิจยั ทุกโครงการอ่านผลการสังเคราะห์
และจัดประชุมร่วมเพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อข้อมูล และ
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนและครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย

      1. สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแต่ละกลุ่มวัยได้แก่
        
1.1 กลุ่มเยาวชนในศูนย์เยาวชนเขตพัฒนา
พื้ น ที่ พิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่เพียงพอการเรียนรูเ้ ป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมร่วมกันของเยาวชนที่กำ�ลังศึกษา
และจบการศึกษาแล้วในระดับชัน้ มัธยมศึกษาจาก กศน. มี
การจัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลายตามความต้องการ
ของชุมชน มีสถานศึกษา หลายสังกัดทั้งโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนทั่วไป โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น
อาทิตย์พบว่าการศึกษาไม่มีเอกภาพส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา ดังนี้ 1) ปัญหาด้านหลักสูตรและเนื้อหา           
ของ กศน.มีจ�ำ นวนรายวิชาทีม่ าก เนือ้ หาในแต่ละวิชามีมาก
แต่ให้เวลาเรียนสั้นเกินไปแผนการเรียนต้องมีงานทำ�เสริม
นอกเวลา ซึ่งผู้เรียนมีข้อจำ�กัดด้านเวลาเรียน ห้องสมุดมี
เอกสารสำ�หรับค้นคว้าน้อย การสอนเป็นการบรรยายเป็น
ส่วนมาก จึงทำ�ให้ได้เรียนน้อย 2) ปัญหาด้านการวัดประเมิน
ผล ใช้ขอ้ สอบปรนัย  มีเนือ้ หาไม่ตรงกับทีเ่ รียนและยากกว่า
ที่เรียน มีจำ�นวนวันที่สอบมากเกินไปพบว่านักเรียนผ่าน     
การสอบแต่เรียนอ่อน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักในการสอบเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย จึงสอบเรียนต่อไม่ได้ทั้งๆ ที่ต้องการเรียนต่อ
และมีงานทำ�ที่ดี 3) ปัญหาวิธีสอนและกิจกรรม ผู้สอนใช้
การสอนแบบบรรยายเป็นหลักโดยให้เรียนรู้จากหนังสือ
ขาดกิ จ กรรมเสริ ม นอกห้ อ งเรี ย นที่ ค วรนำ � ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน 4) ปัญหาด้านครูผู้สอน มีจำ�นวนน้อยเมื่อเทียบ
กับจำ�นวนผู้เรียนและจำ�นวนวิชาที่สอนขาดความชำ�นาญ
ในวิชาทีส่ อนไม่มคี รูทจี่ บตรงวิชา 5) ปัญหาด้านบรรยากาศ
การจัดเวลาเรียนที่ตรงกับเวลาที่ผู้เรียนมีภาระงานประจำ�
ทำ�ให้ไม่สามารถมาเรียน ขาดสื่อเทคโนโลยีและหนังสือ
เรียนไม่มีสิ่งสนับสนุนในการค้นคว้าเพิ่มเติม
     
1.2 กลุ่มสตรีจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขาดทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากกลุ่มสตรีที่
ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ การพัฒนาบทบาทอาชีพ
และคุณภาพชีวติ กลุม่ สตรี โครงการนีเ้ ลือกกลุม่ สตรีเข้าร่วม
โครงการวิจยั 10 กลุม่ พบว่าทุกโครงการได้แสวงหาแนวทาง
การเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มสมาชิกได้พัฒนาศักยภาพการผลิต
การขาย การบริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กร และพยายาม
ขยายเครือข่ายของกลุ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัย
พบว่าทั้ง 10 กลุ่ม ไม่สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้      
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 1) ด้านชุมชน คนในชุมชนยังขาด
องค์ความรู้การตลาดแบบสมัยใหม่ และยังไม่สามารถ      
ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ที่มีดั้งเดิม มุ่งขายสินค้าและ
บริการแต่ลืมที่จะถ่ายทอดกระบวนการและองค์ความรู้ให้
แก่ลูกหลานและชุมชน การผลิตของกลุ่มยังไม่มีความเป็น
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อั ต ตลั ก ษณ์ 2) ด้ า นสตรี พ บว่ า กรรมการกลุ่ ม ยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์ แ ละความรู้ ใ นการจั ด ทำ � แผนและเขี ย น
โครงการ ต้องการเรียนรู้ในการดำ�เนินการและกระบวนการ
ถ่ ายทอด การสื่ อ สาร การประชาสัม พันธ์ทั้งภาษาไทย      
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาถิ่ น เพื่ อ ให้ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 3) ทักษะในการสืบค้น ความรู้เรื่องการใช้
Line, Facebook, Internet และ E-mail เป็นเรื่องที่ต้อง      
เรียนรู้เพื่อมีเครือข่ายร่วมขยายตลาด 4) การดูแลสุขภาพ
กลุม่ สตรีมคี วามต้องการเรียนรูเ้ รือ่ งการป้องกันการเจ็บป่วย
จากการประกอบอาชีพ เช่น การปวดกล้ามเนื้อ ปวดตา        
การดูแลลูกให้ปลอดภัยจากสารเสพติด เพศ และอุบัติเหตุ
     
1.3 กลุ่มผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มแตกต่างกัน
แต่ละภูมิภาคของไทยดังนี้ 1) ภาคเหนือรวมกลุ่มกันเพื่อ      
พู ด คุ ย 2) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ
ประกอบอาชีพ 3) ภาคกลางยึดที่สิทธิของตนเอง เช่น
สวัสดิการผูส้ งู อายุ 4) ภาคใต้มสี ภากาแฟเพือ่ การพูดคุยกัน
เรื่องการขับเคลื่อนทางการเมือง กลุ่มผู้สูงอายุที่พบจาก     
การศึกษามี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ทีม่ กี ารเจ็บป่วย ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ส่วนมากมีกจิ กรรม      
อยู่บนเตียงมีคนในครอบครัวช่วยดูแล ต้องการการดูแล      
ทางร่ า งกายและการสนั บ สนุ น ด้ า นจิ ต ใจ 2) ผู้ สู ง อายุ             
กลุ่ ม ติ ด บ้ า นผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมาร่ ว ม
กิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมนอกบ้ า นได้               
แต่สามารถทำ�กิจกรรมของครอบครัวและดูแลตนเองได้         
3) กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม ถือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความ
พร้อมความครบถ้วนของครอบครัว โดยกลุ่มนี้ยังสามารถ
เดินทางมารวมกลุ่มตามที่นัดหมายและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมตามทีก่ ลุม่ กำ�หนด จากการประเมินโดยกลุม่ ผูร้ ว่ ม
วิจัยสรุปว่ากลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 20 ผลที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่
ได้ความรู้ ทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิต มีความ
ภูมิใจ มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับสากล
      2. ความไม่ เ ท่ า เที ย มด้ า นการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต         
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมจากการศึกษาพบว่า
ทัง้ กลุม่ เยาวชน สตรีและผูส้ งู อายุ ได้รบั ผลกระทบคล้ายกัน

ได้แก่ 1) ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีสามารถสนับสนุนให้สมาชิก
ครอบครัวได้รบั การศึกษาทีด่ ไี ด้มากกว่าจึงพบกลุม่ เยาวชน
สตรี และผู้สูงอายุจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึง
บริ ก ารการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต กลายเป็ น กลุ่ ม อ่ อ นแอ         
(Weaker secter) 2) เยาวชนในเขตชายแดนภาคใต้                   
ที่เกเร ติดยา หรือมีปัญหาเรื่องเพศ ต้องออกจากโรงเรียน
แต่ พบว่ า ไม่ ถูกส่ ง เข้ า บำ � บั ดและเรี ยนต่ อ ปั จ จั ยเหล่ า นี้       
เบียดให้กลุ่มผู้เรียนกลายเป็นคนชายขอบ (Marginality
group) ได้รับการพัฒนาน้อยจึงมีพื้นที่ทางสังคมน้อย และ
ยังกลายเป็นตราบาป (Stigmatization)  3) เพศภาวะเป็น
ตัวกั้นไม่ให้สตรีเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น จึงกลายเป็นกลุ่มที่
ไม่ถูกใช้ประโยชน์ (Disadventage group) สตรีจึงต้องการ
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชน เปลี่ยนวิธีคิด          
วิ ธี อ ยู่ ร่ ว มกั น แบบเสมอภาคใน 2 เพศ 4) ขาดความรู้             
ขาดทักษะ และไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ทั้งด้านการ
บริหารจัดการ การตลาด และการผลิต ทำ�ให้ต้องยุบกลุ่ม
ไม่ได้พฒ
ั นากฎระเบียบหรือข้อบังคับในหลายกลุม่ และขาด
การถ่ายทอดไปยังชุมชน 5) ผูส้ งู อายุมภี าระต้องดูแลหลาน
ทำ � ให้ ไ ม่ มี เ วลาไปรวมกลุ่ ม และพบว่ า มี ห ลานที่ อ ยู่ กั บ            
ตายาย แล้วตั้งครรภ์ขณะที่เรียนหนังสือ ทำ�ให้เป็นภาระ
หนักที่ผู้สูงอายุต้องดูแล ทำ�ให้เกิดความเครียดจากรายได้
ไม่พอใช้จ่าย ขาดการปฏิบัติกิจทางศาสนา และอาจส่งผล
ให้เกิดการเจ็บป่วยมากขึ้นนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการ
อุปกรณ์ในการดูแลตัวเองและการเคลื่อนไหว เช่น แว่นตา
ไม้เท้าหรือรถเข็นในบางรายเพื่อเป้าเข้าร่วมกลุ่ม
3. ประเด็นท้าทายการพัฒนานโยบายการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
3.1 พัฒนาเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ให้มี
ความเชี่ยวชาญเป็นการเพิ่มทุนทางสังคมการพัฒนาการ
จัดการกลุ่มและกองทุน ควรมีการเรียนรู้ภายในกลุ่มและ
ศึกษาดูงาน เช่น การเขียนโครงการการพัฒนาการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ การทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย การขอทุนจาก         
องค์กรอื่นๆ
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3.2 การพัฒนาประชาธิปไตยในกลุ่มเยาวชน
สตรี และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นพลังทำ�ให้ชุมชน สังคมเกิด             
ธรรมาภิบาล การรวมกลุ่มของทุกกลุ่มวัยควรเป็นไปด้วย
ความเสมอภาคเป็นประชาธิปไตยมีความโปร่งใส มีการ
จัดการอย่างเท่าเทียมไม่ค�ำ นึงถึงเรือ่ งเพศพัฒนาสูค่ วามเป็น
สากล ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสิ่งที่
สามารถทำ�ได้ใกล้ตัว จากความรู้ชุมชน ทำ�จนเกิดการ
พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารจนเกิด
เครือข่าย และเกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเองมากขึน้ ซึง่ จะทำ�ให้
คนเหล่านี้กลับมาดูแลสังคม
     
3.3 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการสื่ อ สารและ
เทคโนโลยี ให้กลุ่มสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง
ทำ�ให้กลุ่มพัฒนาได้มากขึ้น และควรมีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุม่ เพือ่ การขยายผลไปให้กลุม่ อืน่ ในชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา

อภิปรายผล

     จากผลการวิจยั ทัง้ 3 เรือ่ ง พบว่าปัจจุบนั ประเทศไทย
มีการส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียมด้านโอกาส
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่เป็นการดำ�เนินงานตามแนวดิ่ง        
สั่ ง ตรงจากบนลงล่ า ง แยกส่ ว นจากการพั ฒ นาชุ ม ชน          
กล่าวคือองค์กรที่เกี่ยวข้องดำ�เนินงานโดยไม่เชื่อมโยงกับ
ความรู้ความเข้าใจท้องถิ่น จาก 3 งานวิจัย จึงมีหลายกลุ่ม
เข้าไม่ถึงโอกาสและความเสมอภาคทางเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงเกิดการรวมกลุ่มเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความ          
ร่วมมือพหุภาคีในระดับพื้นที่และระดับสังคม พัฒนาให้
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จนมีความสมบูรณ์
ของบุคคล ครอบครัวและสังคมยิ่งขึ้น (พศิน แตงจวง.
2556)
      ในชุมชนมีการศึกษาต่อเนือ่ งโดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน
กลุม่ สตรี และกลุม่ ผูส้ งู อายุ มีการรวมกลุม่ ตามวัตถุประสงค์
เฉพาะ เช่ น การประกอบอาชี พ เพื่ อ มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข                      
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้สังคมมีความสมานฉันท์ (สุวิธิดา
จรุงเกียรติกุล. 2557) ทุกกลุ่มจึงต้องการการเรียนรู้ ดังนี้           
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1) การเรียนตามความชอบและใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์  
2) เด็กเยาวชนที่ออกกลางคันอยากเรียนต่อทันทีในระบบ
กศน. อยากเรียนจบไว จบพร้อมเพื่อนแม้จะเคยผิดพลาด
อยากนำ � วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไปสอบเข้ า วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยได้ 3) เยาวชน กศน. อยากเรียนเก่งเพื่อ           
สอบเข้าศึกษาต่อได้จึงควรมีโปรแกรมร่วมระหว่าง กศน.
และโรงเรียนมัธยมสามัญ ให้เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้เด็กเก่งและสอบเรียนต่อได้ 4) เยาวชน
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุต้องการเรียนภาษาไทยและอังกฤษ
ให้ เ ก่ ง การพู ด การเขี ย นสื่ อ สารและการเจรจาการค้ า                   
5) เรียนเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความ
ต้ อ งการของทุ ก กลุ่ ม จึ ง ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
ศั ก ยภาพให้ ทุ ก กลุ่ ม สร้ า งหรื อ การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
ข่าวสารเฉพาะกลุ่ม เช่น Web site, Line, Facebook เพื่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพิ่มการเรียนรู้ให้อยู่รอด           
อยู่ ร่ ว ม เพื่ อ แสดงบทบาทตามศั ก ยภาพเพิ่ ม สถานะ              
ทางเศรษฐกิจ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (นภเรณู             
สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. 2555)
      กิจกรรมการเสริมความเข้มแข็งของหุ้นส่วนชุมชน               
ที่ พ บทั้ ง 3 โครงการวิ จั ย เป็ น การพั ฒ นาการศึ ก ษา                     
นอกห้องเรียน ได้แก่ 1) รูปแบบการป้องกันความเสี่ยง         
ของกลุ่มเยาวชนจากผู้ปกครอง และชุมชน อบต. โรงเรียน
สาธารณสุข อาสาสมัครชุมชน อสม. อพปร. ต้องร่วมกัน       
จั ด ทำ � โครงการแก้ ปั ญ หาเยาวชนโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
โรงเรียนควรมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียน
อย่ า งสม่ำ � เสมอ 2) ภาครั ฐ เอกชน ประชาชน องค์ ก ร              
ท้องถิ่นควรผนึกกำ�ลังพัฒนา เสริมพลังอำ�นาจผู้สูงอายุให้
เป็นคลังสมองเป็นห้องสมุดชุมชน (สถาบันทดสอบการ
ศึกษาแห่งชาติ. 2553; สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขัน้ พืน้ ฐาน. 2558) โดยให้ผสู้ งู อายุสอนกันเอง และไปเยีย่ ม
บ้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ผลิตซํ้า ในการดูแล
ครอบครัว พร้อมกับเป็นผู้ผลิต เช่น กลุ่มจักรสาน กลุ่ม        
หมอสมุ น ไพร กลุ่ ม ดนตรี แ ละการแสดงพื้ น บ้ า นเป็ น                   
ผู้ประกอบการ และเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม (Change
agent) เช่น เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นครูประจำ�ศูนย์
เรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในการนำ�งานวิจัยไปใช้

1. กระทรวงศึกษาธิการควรเปิดมหาวิทยาลัยต่อ
เนื่ อ งชุ ม ชน ให้ ป ระชาชนเรี ย นวิ ช าหลั ก และวิ ช าแกนที่
วิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย บางวิ ช าเรี ย นจากการทำ �
โครงการและให้ ผู้ เ รี ย นสามารถนำ � โครงการมากำ � หนด
หน่ ว ยกิ ต ต่ อ เนื่ อ ง (Continuing Credit) ได้และควรมี         
หน่วยงานที่ดูแลเฉพาะ
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในประเทศไทยควรให้ความสำ�คัญในเรือ่ ง
ของการศึกษาตามความต้องการของประชาชน มีความ
หลากหลายในมิตขิ องวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ควรมีจ�ำ นวนครู
ให้เหมาะสมกับจำ�นวนนักเรียนและจบเอกเฉพาะ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรทำ�ทะเบียนผู้ที่
ต้องการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และให้งบสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง และให้มาสอนช่วยครูในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
เพื่อลดภาระครู
    4. รั ฐ ควรพิ จ ารณาสวั ส ดิ สั ง คมของผู้ สู ง อายุ ใ ห้
ครอบคลุมเพิม่ มากขึน้ กว่าการให้เบีย้ ยังชีพ เพือ่ เพิม่ โอกาส
ให้ผสู้ งู อายุได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมกลุม่ เพือ่ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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