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บทคัดย่อ
สถาบันอุดมศึกษาไทยก�ำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในบริบทอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน เฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรนักศึกษา ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือ สถาบันอุดมศึกษา
ไทยควรปรับตัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนและที่เป็น
อุปสรรคต่อความส�ำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่และสูงอายุ นอกจากนี้บทความนี้ยังน�ำเสนอแนวคิดองค์ประกอบและ
กรณีตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ; ปัจจัยที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคส�ำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่และ
สูงอายุ; สังคมผู้สูงอายุ
Abstract
Thai higher education institutions are facing challenges in adapting for survival amidst rapid changes
in higher education context, particularly student demographic shift. To achieve this, Thai higher education
needs knowledge about enablers and barriers to adult and elderly students’ success in higher education.
In addition, this paper also presents the concept, key elements, and a case study of age-friendly higher
education institution.
Keywords : Age-Friendly Higher Education Institution; Enablers and Barriers For Adult And Elderly Students;
Aging Society
บทนำ�
สถาบันอุดมศึกษาไทยก�ำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน (volatile)
ไม่แน่นอน (uncertainty) สลับซับซ้อน (complexity) และ ก�ำกวมไม่ชัดเจน (ambiguity) หรือที่ใช้ตัวย่อว่า VUCA (นิเวศ
ธรรมชัยชูศักดิ์ และธิดา กมลรุ่งเรือง, 2560) เฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะประชากรโลกที่สังคมไทยก�ำลังจะ
แนวคิดจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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กลายเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์3 ใน ปี พ.ศ.2564 และเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที4่ ในปี พ.ศ.2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) ปรากฏการณ์สังคมผู้สูงอายุ เช่นนี้ ส่งผลท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
วิกฤตนี้ดังนี้ ประการแรก โครงสร้างประชากรที่ผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลงท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเพราะ
ประชากรกลุ่มนี้จะต้องรับภาระหนักขึ้นในการดูแลสังคม (เกื้อ และคณะ, 2549; ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
ประการต่อมาการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีอยู่หลายกลุ่มและมีความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุที่ต้องการท�ำงานต่อหลังเกษียณอายุผู้ที่เปลี่ยนงาน
และเป็นผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มจากกลุ่มประชากรวัยแรงงาน (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2551) นอกจากนี้ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากเผชิญกับปัญหาท้าทายที่หลากหลายทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
และมีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2561; อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, 2561) สถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งรวมของศิลปะวิทยาการชั้นสูงจึงถูกคาดหวังให้สร้างความรู้
ให้ความรู้และร่วมหาทางออกที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
ยิ่งไปกว่านั้นวิกฤตสังคมผู้สูงอายุยังคุกคามความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาไทย กล่าวคือ การที่ประชากรผู้สูงอายุมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่จ�ำนวนนักศึกษาในวัยเรียน/วัยอุดมศึกษา (traditional-age student) ที่มีอายุ 18-22 ปี มีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องเผชิญกับสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยข้อมูลของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ได้ระบุว่าในปี พ.ศ.2562 จะมีผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS จ�ำนวน 262,474 คน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยยังมีที่นั่งรองรับประมาณ 3.9 แสนที่นั่ง ท�ำให้มีที่นั่งเหลืออีกเกือบ 1.2 แสนที่นั่ง (ผู้จัดการออนไลน์, 2561) และ
จากสถานการณ์ที่ดังกล่าวนี้ ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแข่งขันกันรับนักศึกษา หลายแห่งประสบปัญหารายได้ลดลง บางแห่ง
ต้องลดมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษา คณาจารย์ประสบปัญหาภาระงานไม่พอ ขณะที่บางแห่งต้องปิดตัวลง สถานการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้มหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทางออกหนึ่งที่ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศด�ำรงอยู่ได้ภายใต้
วิกฤต เช่นนี้คือ การดึงดูดนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในสังคมผู้สูงอายุเช่น ในประเทศญี่ปุ่น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2007)
นโยบายการศึกษาไทยหลายฉบับในปัจจุบันสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุและการศึกษาตลอดชีวิต เช่น แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่เสนอแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อเผชิญกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรนักศึกษาโดยสนับสนุนการพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมสถาบัน
อุดมศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงวัย (สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) แม้มีหลายหน่วยงานที่
ดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561; สมศักดิ์
สามัคคีธรรม และสุพรรณี ไชยอำ�พร, 2560) แต่การดำ�เนินงานของหน่วยงานเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำ�กัด เช่น ปัญหาการเข้าถึงบริการ
ปัญหาผู้สอนขาดพื้นฐานความเข้าใจบริบทผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีพันธกิจที่มุ่งขยายโอกาสการศึกษาสำ�หรับคนทุกวัยรวมถึง
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนั้นมีอยู่เพียงบางประเภทเท่านั้น เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเปิด แม้สถาบันอุดมศึกษาไทยบางแห่งเริ่มจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังมุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในวัยเรียน/วัยอุดมศึกษาเป็นหลัก
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ คือสังคมทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ หรือมีประชากรอายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป มากกว่า
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
4
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ คือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ
20 ของประชากรทั้งประเทศ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
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(youth-centricity) ขณะที่ความต้องการและปัญหาเฉพาะของกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมักจะถูกมองข้าม (Chao, DeRocco,
& Flynn, 2007) ในบริบทสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจำ�เป็นต้องปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่แนวโน้มจะมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการนำ�แนวคิดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตร
กับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างจริงจัง
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) น�ำเสนอแนวคิดความต้องการ ปัจจัยสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ 2) น�ำเสนอแนวคิดองค์ประกอบและกรณีตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
มิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1) ปัจจัยที่สนับสนุนและอุปสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษาของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสถาบัน
อุดมศึกษา ว่ามีดังนี้
ปัจจัยด้านนโยบายระดับชาติ นโยบายระดับสถาบันและการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
		 1) การมีนโยบายและกฎหมายในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เช่นนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกฎหมายที่รับรองรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในขณะเดียวกันสถาบัน
อุดมศึกษาก็ควรมีนโยบายและพันธกิจของสถาบันที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ มีวิธีการและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
เป็นทางการ การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Dollhausen & Wolter, 2013)
		 2) การที่ระบบอุดมศึกษาของประเทศมีสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายประเภท (Schuetze & Slowey, 2002) เช่น
มหาวิทยาลัยวิจัย วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเปิด สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีทางเลือกในการเข้าศึกษาที่หลากหลาย
		 3) สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก�ำหนดนโยบายและบริหารวิชาการครอบคลุม การก�ำหนดผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตร รวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและภูมิภาค (Schuetze & Slowey, 2002)
		 4) การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งช่วยท�ำให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของตลาด ท�ำให้
เกิดนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องมีการกระตุ้นสถาบันอุดมศึกษาให้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายเครือข่าย
การให้การบริการทางการศึกษาทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยการร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกล
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและสวัสดิการทางสังคม (Dollhausen & Wolter, 2013)
ปัจจัยด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการเสนอให้จัดารศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลาก
หลาย โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
1) การใช้วิธีการและข้อมูลหลายประเภทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
(Flint, 2000) เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อประเภทอื่นๆ การจัดงานภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อแนะน�ำหลักสูตร
2) การมีระบบการรับเข้าแบบเปิดและจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตรและตารางเรียน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น เปิดสอนหลักสูตรนอกเวลาราชการ (หลักสูตรภาคค�่ำ/เสาร์อาทิตย์) จัด
หลักสูตรที่เรียนแบบบางเวลา/ครึ่งเวลา จัดหลักสูตรขยายเวลา/เร่งรัด จัดหลักสูตรเป็นโมดูล จัดหลักสูตรระยะสั้น เปิดโอกาสให้
เทียบโอนหน่วยกิตและมีกลไกการเทียบโอนหน่วยกิต จัดหลักสูตรเปิดสอนหลายภาษาและจัดหลักสูตรออนไลน์ (Macdonald,
2018, Flint, 2000; Dollhausen & Wolter, 2013; Schuetze & Slowey, 2002)
3) การเปิดสอนในสถานที่ซึ่งนักศึกษาผู้ใหญ่สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวกมีศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ในท้องถิ่น
พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เปิด (open learning) (Dollhausen & olter,
2013; Macdonald, 2018; Schuetze & Slowey, 2002)
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4) การใช้วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีการเรียนรู้แบบน�ำตนเอง ซึ่งเหมาะ
กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ (Dollhausen & Wolter, 2013) เน้นวิธีสอนที่เสริมอ�ำนาจผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนส่งเสริมการเขียนที่สะท้อนความคิด ปฏิบัติต่อผู้เรียนในฐานะผู้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ใช้ความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน (Macdonald, 2018) จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีกับการปฏิบัติ จัดการเรียนรู้แบบเร่งรัด (accelerated learning) จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
และปัญหาเป็นฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นความเท่าเทียมทางสังคมและค�ำนึงถึงพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนการ
ประเมินตนเองให้เป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการเรียนการสอน (Dollhausen & Wolter, 2013) อีกด้วย
5) การจัดโอกาสสำ�หรับการศึกษาต่อเนื่องให้ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของตลาดโดยทำ�งานร่วมกับ
องค์การที่จ้างงานในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสำ�หรับบุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานที่จ้างงานควรสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพของผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ลาเพื่อศึกษาต่อและ/หรือให้ทุนสนับสนุน (Dollhausen & Wolter, 2013; Schuetze
& Slowey, 2002)
6) การคัดเลือก และพัฒนาวิชาชีพด้านการสอนผู้ใหญ่ รวมถึงมีศูนย์วิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการสอน (Dollhausen
& Wolter, 2013)
ปัจจัยด้านบริการสนับสนุนนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย
		 1) การแนะแนวและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการมีระบบให้ค�ำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
การท�ำงานและเป้าหมายชีวิตการสนับสนุนจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษามีความส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะแม้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะ
มีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ แต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตอาจปิดกั้นการเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรช่วยสนับสนุน
ผู้เรียนในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน วางแผนการเรียน ใส่ใจ ให้เกียรติ ให้ก�ำลังใจและท�ำการประเมินผลการเรียนรู้
โดยค�ำนึงถึงความพยายามของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง (Dollhausen & Wolter, 2013; Macdonald, 2018; Flint, 2000 )
		 2) การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะการเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียน
ออนไลน์ และแนะน�ำแหล่งสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษารวมถึงการแนะแนวอาชีพ (Dollhausen & Wolter, 2013)
		 3) การจัดบริการดูแลเด็ก (child care programs) (Macdonald, 2018) ทั้งนี้เพื่อลดภาระส�ำหรับนักศึกษาที่มีบุตร
		 4) การสนับสนุนด้านการเงินภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่จ้างงานควรมีนโยบายและมาตรการทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึง
			
4.1) การมีงบประมาณและเงินทุนของรัฐเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง โปรแกรมการศึกษาบางเวลา และ
การจัดฝึกอบรม
			
4.2) การก�ำหนดอัตราค่าเล่าเรียนส�ำหรับการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาบางเวลา
			
4.3) การยกเว้นค่าเล่าเรียนส�ำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้สูงอายุ
			
4.4) การให้ทางเลือกในการผ่อนช�ำระค่าเล่าเรียน
			
4.5) การที่องค์การที่จ้างงานมีนโยบายสนับสนุนการลาศึกษาต่อและจัดทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
			
4.6) การจัดสรรทุนการศึกษาและเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา
			
4.7) การมีทุนสนับสนุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก (Dollhausen & Wolter, 2013; Schuetze & Slowey, 2002)
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีดังนี้
ปัจจัยด้านบริบทของประเทศ ที่ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญๆ นับตั้งแต่การขาดนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยง
เป็นอันหนึ่งอันเดียว การขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ปัญหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้ ICT ของประชากรที่ยังมีไม่เพียงพอและไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล�้ำ
ในด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร เทคโนโลยี รวมถึงบริการการศึกษา จนไปถึงปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศและตลาดแรงงาน (Dollhausen & Wolter, 2013)
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ปัจจัยด้านสถาบัน ที่อาจเป็นอุปสรรครวมถึง โครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่ นโยบายของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ของสถาบันเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา ความยืดหยุ่นของเกณฑ์การรับเข้าศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา
และตารางเรียน การขาดหลักสูตรที่เปิดสอนนอกเวลาราชการและหลักสูตรออนไลน์ ทัศนคติของผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
และผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน บริการสนับสนุนนักศึกษา (เช่น บริการห้องสมุด คอมพิวเตอร์ การให้ค�ำปรึกษาและแนะแนว ยาน
พาหนะและที่จอดรถ และเวลาท�ำการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และทุนการศึกษา (MacKeracher et al. 2006; Saar, That,
& Roosalu, 2014; Linkin et al.,2007; Dollhausen & Wolter, 2013; Chaoet al., 2007; Osam, Bergman, & Cumberland,
2017)
อุปสรรคทางด้านสถาบันที่เกิดจาก โครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่ ได้แก่ การที่สถาบันอุดมศึกษา
จัดหน่วยงานเฉพาะส�ำหรับสอนผู้ใหญ่แทนที่จะบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักสูตรปกติอาจท�ำให้การจัดการศึกษาส�ำหรับ
ผู้ใหญ่และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นงานชายขอบที่ไม่ได้เป็นแก่นแกนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค
จากการที่สถาบันอุดมศึกษาระบุนโยบาย/หลักการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน แต่กลับไม่ได้มี
การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง (Dollhausen & Wolter, 2013)
ส�ำหรับอุปสรรคด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และบริการสนับสนุนนักศึกษาของสถาบันนั้น Chao et al. (2007) ขยายความ
เพิ่มเติมไว้ ดังนี้
1) โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงและคงอยู่ของนักศึกษาผู้ใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึง 1.1) ตารางเรียนที่ขาดความยืดหยุ่น และสถานที่ตั้งที่ยากล�ำบากต่อการเดินทางไป-กลับ ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรค
ส�ำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่เนื่องจากมีภาระหน้าที่ด้านการท�ำงานและครอบครัวจึงต้องการตารางเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น เช่น เรียน
ภาคค�่ำและ/หรือช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ เรียนเป็นบล็อกคอร์สในช่วงวันหยุดท�ำงาน นอกจากนี้นักศึกษาผู้ใหญ่บางคนไม่สะดวก
ที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยจึงต้องการเรียนในสถานที่ท�ำงานและเรียนออนไลน์ 1.2) ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปกติใช้เวลานาน
ในขณะที่ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น หรือ โปรแกรมที่แบ่งเป็นโมดูลย่อยที่ให้หน่วยกิตหลังสิ้นสุดการ
เรียนในแต่ละโมดูล 1.3) นักศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนแบบครึ่งเวลา/บางเวลามักเข้าศึกษาสลับกับการหยุดศึกษาเป็นระยะๆ จึงท�ำให้
ใช้เวลาในการส�ำเร็จการศึกษานานกว่านักศึกษาภาคปกติในขณะที่หลักสูตรโดยทั่วไปคาดหวังให้นักศึกษาเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดยมักก�ำหนดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนและไม่ค่อยยืดหยุ่นในเรื่องการขยายเวลาการศึกษานอกจาก
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆ 1.4) นักศึกษาผู้ใหญ่มักถูกบังคับให้ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาซ่อมเสริมความรู้และทักษะ ก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะในวิทยาลัยชุมชนในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงท�ำให้นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนนาน
ขึ้น และนักศึกษาผู้ใหญ่บางส่วนเกิดความท้อถอยตั้งแต่ยังเรียนรายวิชา ซ่อมเสริมในตอนต้น
2) การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ โดยการสอนยังเป็นแบบบรรยายและสอน
ตามต�ำรา ส่วนผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้โดยไม่มีโอกาสใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การสอนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
จึงต้องสอนทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ควบคู่กันไปด้วย
3) ผู้ใหญ่ประสบปัญหาการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถาบัน ปัญหาการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างประสบการณ์
เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการกับการเรียนรู้แบบเป็นทางการ
4) นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องการบริการสนับสนุนในด้านวิชาการและสังคม เช่น ติวเตอร์ การแนะแนวเกี่ยวกับแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและอาชีพ การให้ค�ำปรึกษาทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องส่วนตัว ตลอดจนสถานที่รับเลี้ยงเด็ก โดยคาดหวังให้
มีบริการเหล่านี้ทั้งในและนอกเวลาราชการ และต้องการให้จัดบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงต้องการค�ำแนะน�ำ
จากเพื่อนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ปัจจัยด้านสถานการณ์ เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ได้แก่ ปัญหา
การบริหารเวลาระหว่างการเรียน การท�ำงานและครอบครัว การขาดคนดูแลลูกและครอบครัว การขาดเงินทุนและทรัพยากร
สนับสนุน การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิดและนายจ้าง ปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการ

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : ทางเลือกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ศึกษาระดับอุดมศึกษา และปัญหาการเดินทางไป-กลับ เป็นต้น (Mackeracheret al., 2006; Macdonald, 2018; Baharudin,
Murad, & Mat, 2013; Osam et al., 2017; Lakin et al., 2007) นอกจากนี้ Osam และคณะ (2017) ยังพบว่า ปัจจัยด้าน
ชีวิตครอบครัวและการเงินเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นอุปสรรคที่เกิดจากคุณสมบัติส่วนบุคคลของนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนและผู้บริหาร การขาดแรงจูงใจ ความรู้สึกโดดเดี่ยว ความ
ล้มเหลวด้านการเรียนในอดีต ปัญหาสุขภาพและความพร้อมทางร่างกาย การขาดความตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา การขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การขาดทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม (MacKeracher et al. 2006;
Macdonald, 2018; Baharudin et al., 2013; Dollhausen & Wolter, 2013; Lakin et al., 2007) ทั้งนี้รวมถึงปัญหาที่
เกิดจากเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุที่เป็นชนกลุ่มน้อยมักจะประสบปัญหาด้านสุขภาพและรายได้ นอกจากนี้
นักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยังเผชิญกับอุปสรรคจากภูมิประเทศที่ท�ำให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในชนบทมักมีโอกาสเข้าถึงการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาน้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมือง (Lakin et al., 2007)
ปัจจัยด้านวิชาการ ที่ครอบคลุมถึง ปัญหาด้านการสื่อสาร ความจ�ำการคิดวิเคราะห์ การค�ำนวณ การใช้คอมพิวเตอร์
การค้นคว้าและเข้าถึงสารสนเทศ (MacKeracher et al. 2006; Macdonald, 2018; Baharudin et al., 2013) โดยผู้เรียนที่
เป็นผู้ใหญ่และผู้เรียนสูงอายุที่กลับเข้าศึกษาใหม่อีกครั้งในสถาบันอุดมศึกษามักประสบกับปัญหาในการเรียนหลายด้าน เช่น การ
จดค�ำบรรยาย การท�ำข้อสอบ การอ่านต�ำรา การเขียน การค�ำนวณ การบริหารเวลา การใช้เทคโนโลยี และการมีความกังวลใน
การเรียน (Macdonald, 2018)
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารในต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุข้างต้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต้องเผชิญในบริบทไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพ รูปแบบกิจกรรม สถานที่หรือการเข้าถึงสารสนเทศ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจึงควรใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เอื้อส�ำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยที่มีแนวโน้มว่าจะ
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้ก็เป็นสารสนเทศที่สถาบัน
อุดมศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ดังแนวคิดที่จะขยายความ
ข้างล่างนี้
2) แนวคิด และองค์ประกอบของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคืออะไร และมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญอะไรบ้าง? เครือข่าย The Age-Friendly
University (AFU) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีพันธสัญญาร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีนโยบายและโปรแกรมการศึกษาที่
เอื้อส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้เสนอแนวคิดมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Age-friendly university) ว่าเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง จนไปถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงชีวิต (College and University Retiree Association of Canada, 2019)
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและหลักการของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุของเครือข่าย
Age-Friendly University (AFU) (AGHE, 2019), American Council on Educa- tion และ Association for Alternative
Degree Programs for Adults (Dixon- Williams, 2010), Mancuso (2001), Council for Adult and Experiential
Learning: CAEL(Flint, 2000), ผลวิจัยของ Varsalona (2016), ผลวิจัยของ Dollhausen & Wolter (2013), ผลวิจัยของ
Pusser, Breneman, & Gansneder, Kohl, Levin, Milam, & Turner (2007) และเกณฑ์การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่
ดีที่สุดด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของ Best College Review (2019) และ Washington Monthly
(The Editors, 2019) ผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดรวบยอดและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุว่ามีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านพันธกิจ พันธกิจของสถาบันควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1.1 จัดการศึกษาโดยให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ชีวิตและความต้องการหลายด้านของนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
และมุ่งช่วยสนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ให้ประสบความส�ำเร็จทางการศึกษา
1.2 ส่งเสริมผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย
และการบริการชุมชน
1.3 ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างทักษะ และสนับสนุนให้เกิดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการตอบสนอบความต้องการของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.5 สนับสนุนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.6 ส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับปันผลของชีวิตที่ยืนยาว
2) ด้านบุคลากร สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
2.1 คัดเลือกคณาจารย์และบุคลากรที่มีพันธสัญญาในการให้บริการผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติที่จ�ำเป็นส�ำหรับสอน ให้ค�ำปรึกษาและช่วยสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันสถาบันก็ควรจ้างคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
บางเวลา/คณาจารย์พิเศษ ทั้งนี้เพราะคณาจารย์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีเครือข่ายการท�ำงานภายนอก
2.2 คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาท�ำงานหลายด้านผสมผสานกันทั้งการสอน บริการนักศึกษาและบริหาร
2.3 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาควรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจของสถาบัน
2.4 ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านการสอนผู้ใหญ่ รวมถึงมีศูนย์วิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการสอน
3) ด้านการสรรหา รับเข้าและขยายโอกาสการศึกษา สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
3.1 ใช้วิธีการรับเข้าที่ไม่เน้นการแข่งขันและเปิดกว้างส�ำหรับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น มีนโยบายเปิดรับเข้าศึกษาตลอด
ทั้งปีจัดให้การประเมินตนเองและการวางแผนการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับเข้า ใช้วีธีการประเมินที่หลากหลาย และ
เปิดโอกาสให้ทดลองเรียนก่อนเข้าศึกษา
3.2 ใช้วิธีการรับเข้าเชิงรุก ยืดหยุ่นและหลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการศึกษา จัดโปรแกรมการศึกษาต่อ
เนื่องและโปรแกรมขยายโอกาสการศึกษา มีกลไกเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา
4) ด้านการจัดการศึกษา สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
4.1 จัดหลักสูตรเน้นสมรรถนะ หลักสูตรเน้นอาชีพ เน้นการเชื่อมโยงภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
4.2 จัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียนและสถานที่เช่น จัดหลักสูตร
นอกเวลาราชการ หลักสูตรเรียนแบบครึ่งเวลา หลักสูตรขยายเวลา/เร่งรัด หลักสูตรภาคค�่ำหลักสูตรทางไกล หลักสูตรออนไลน์
ออฟไลน์และแบบผสม เปิดสอนรายวิชาตลอดทั้งปี เปิดสอนหลักสูตรหลายภาษา และจัดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ในท้องถิ่น
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์
4.4 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมเชิงรุกในการ
วางแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหลักสูตรที่เน้นตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.5 หลักสูตรควรก�ำหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้ชัดเจน มีการพูดคุยกับนักศึกษาผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
นักศึกษาให้ตัดสินใจวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ
4.6 ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ ผู ้ เรี ย นที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ แ ละผู ้ สู ง อายุ เช่ น การเรี ย นการสอนที่ ใช้
ประสบการณ์เป็นฐานการเรียนควบคู่กับการท�ำงานการเรียนรู้แบบน�ำตนเอง การเรียนรู้แบบเร่งรัด (accelerated learning)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและปัญหาเป็นฐาน จัดระบบติวเตอร์ พัฒนาเครือข่ายเพื่อนสอนเพื่อน/ชุมชนการเรียนรู้ จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความเท่าเทียมทางสังคมและค�ำนึงถึงพหุวัฒนธรรม
4.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนต่างวัย

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : ทางเลือกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาไทย
Age-Friendly Higher Education Institutions : Thai Higher Education Institutions’ Alternative to Adapt for Survival

4.8 จัดให้มีระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างประสบการณ์เรียนแบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการและการท�ำงาน
โดยสถาบันควรระบุและประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้รับจากหลักสูตรและประสบการณ์
ท�ำงานเพื่อใช้เทียบโอนหน่วยกิตและให้ปริญญา
4.9 ส่งเสริมการประเมินตนเองและใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนจากผลลัพธ์การ
เรียนรูจ้ �ำเพาะและเป็นองค์รวม
4.10 ให้คณาจารย์ บุคลากรทางวิชาการ ผู้บริหารและนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ เพื่อการประกันคุณภาพมาตรฐานและกระตุ้นให้พัฒนาหลักสูตร
4.11 มีโครงสร้าง ทรัพยากรบุคคล การเงินและรายได้ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงานให้บรรลุ
พันธกิจของหลักสูตร
4.12 ก�ำกับและติดตามสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอนแบบมีหน่วยกิตและแบบไม่มีหน่วยกิตรวมถึงจ�ำนวนและลักษณะ
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
5) ด้านระบบสนับสนุนนักศึกษา สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
5.1 จัดระบบสนับสนุนนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัว
5.2 สนับสนุนการวางแผนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัว
5.3 รักษาการคงอยู่และพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้โดยจัดระบบการให้ค�ำปรึกษาจัดระบบติวเตอร์หรือระบบพี่เลี้ยงและส่ง
เสริมให้มีระบบเพื่อนสอนเพื่อน
5.4 จัดบริการนักศึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
6) ด้านการเงิน สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
6.1 ดูแลค่าเรียนให้อยู่ในอัตราที่นักศึกษาจ่ายได้
6.2 จัดให้มีทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการช�ำระค่าเรียนเช่นเปิดโอกาสให้ผ่อนช�ำระค่าเรียนเป็นงวด ลดค่า
เล่าเรียนส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
6.3 ควรมีมาตรการในการสนับสนุนด้านเงินทุนเช่น จัดทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ การให้เงินทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ การร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในการจัดสรรทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่และการมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากผู้จ้างงาน
7) ด้านเทคโนโลยี สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
สถาบันควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ และสนับสนุนการสื่อสารระหว่างบุคคลและเป็นกลุ่ม
8) ด้านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันควรด�ำเนินการดังนี้
8.1 ร่วมมือกับผู้จ้างงานและองค์กรอื่นๆในการสร้างและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เช่น ร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการจัดหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ท�ำงานร่วมกับองค์การ
ที่จ้างงานในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพและ/หรือหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส�ำหรับพนักงาน
8.2 ถ่ายโอนความรู้ไปสถานที่ท�ำงาน
8.3 ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง
8.4 ขยายเครือข่ายการให้บริการทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยการร่วมมือในการ
จัดการศึกษาทางไกลช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและสวัสดิการทางสังคม
8.5 ร่วมมือกับผู้น�ำระดับสถาบัน หน่วยงานที่พัฒนาแรงงานและภาคธุรกิจในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่
และการพัฒนาแรงงาน
8.6 ส่งเสริมมาตรการหรือโมเดลการเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับหรือที่เรียกว่า P-16 model
8.7 มีการพูดคุยอย่างสม�่ำเสมอกับองค์กรที่เป็นผู้แทนในการดูแลผลประโยชน์ของประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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เพื่อขยายความแนวคิดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม เนื้อความต่อไปนี้
จึงขอน�ำเสนอกรณีตัวอย่างของ Dublin City University (DCU) ในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แนวคิดข้างต้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่โดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมโดยการด�ำเนินพันธกิจด้านการ
จัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองและชุมชน (civic and community
engagement) นอกจากนี้ DCU ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (age-friendly
university network) ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสถาบันแห่งนี้ในการช่วยสังคมเผชิญกับความท้าทายจากปรากฏการณ์
สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลก ในการน�ำแนวคิดมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัตินั้น DCU จัด
ตั้งคณะท�ำงานที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากสหวิทยาการและผู้เรียนสูงอายุและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น Age Action Ireland,
National Adult Learning Association เป็นต้น ในปี ค.ศ. 2012 DCU ได้สอดแทรกหลักการ 10 ประการ5 ของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของสถาบันส่วนการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานชุดนี้เพื่อ
สนับสนุนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มีดังต่อไปนี้ คือ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การส่งเสริมโอกาสในการกลับมาประกอบอาชีพ
ใหม่/กิจการใหม่ และการมีส่วนร่วมในภาคพลเมือง (civic engagement) ที่ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการด�ำเนินงานบางด้านของ
DCU ดังต่อไปนี้ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่นโดยจัดหลักสูตรแบบเรียนบางเวลา หลักสูตรเรียนออนไลน์ หลักสูตรขยายโอกาสระยะสั้น ส่วนด้านการวิจัย DCU เป็น
ผู้น�ำในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยร่วมโครงการวิจัยของสหภาพยุโรป เช่น In-MINDD ซึ่งเป็นโครงการ
นวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในวัยกลางคน นอกจากนี้ DCU ยังท�ำงานร่วมกับนักวิชาการจากสหวิทยาการในระดับ
นานาชาติเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและการใช้เทคโนโลยีเพื่อขจัดอุปสรรคในการเรียนส�ำหรับคนกลุ่มนี้ส่วน
ด้านการมีส่วนร่วมในภาคพลเมืองและชุมชน DCU จัดโปรแกรมด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ชื่อ MedEx ซึ่งให้บริการครอบคลุม
การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยด้านหัวใจ ปอด หลอดเลือด เบาหวานและมะเร็ง (Mark, 2018)
จากแนวคิดและกรณีตัวอย่างของ DCU ข้างต้น ผู้เขียนขอเสนอแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันแต่ละแห่งดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์การให้
เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นอกจากนี้สถาบันควรจัดโครงสร้างขององค์การให้มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านนี้
โดยตรงมีการคัดเลือก สร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในการด�ำเนิน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น สถาบัน
อุดมศึกษาแต่ละแห่งควรประยุกต์แนวคิดนี้มาใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยวิจัยควร
เน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กับการพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนอาจ
เน้นการขยายโอกาสการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่นหรือจัดกิจกรรมสันทนาการส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆต้องมีความยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์และส่งเสริม
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้มากขึ้น ท้ายสุดนี้การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ปราศจากการท�ำงานร่วมกับประชาคมภายในสถาบันอุดมศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1) ส่งเสริมผูส้ งู อายุให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพของผูส้ งู อายุ 3) ให้ความสำ�คัญกับความ
ต้องการทางการศึกษาในหลายด้านของผู้สูงอายุ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนต่างวัย 5) ขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการศึกษา
ออนไลน์ 6) ให้ความสำ�คัญกับการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีเวทีสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบ
สนองความต้องการของผูส้ งู อายุ 7) ส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษาเกีย่ วกับปันผลของชีวติ ทีย่ นื ยาว (longevity dividend) 8) สนับสนุนผูส้ งู อายุให้มโี อกาส
เข้าถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย
10) มีการพูดคุยอย่างสม่ำ�เสมอกับองค์กรที่เป็นผู้แทนในการดูแลผลประโยชน์ของประชากรสูงอายุ
5
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บทสรุป
บทความนี้น�ำเสนอแนวคิดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุว่าเป็นอีกทางเลือกของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในยุคที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะประชากร
ของนักศึกษาที่นักศึกษาวัยเรียนมีจ�ำนวนลดลงในขณะที่จ�ำนวนและความต้องการการศึกษาของประชากรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในการปรับตัวให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าใจ
ปัจจัยสนับสนุนและที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุดังที่ได้น�ำเสนอในบทความนี้ นอกจากนั้นผู้เขียน
ยังได้เสนอแนวคิดและองค์ประกอบของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน คือ พันธกิจ
บุคลากรและการบริหารงาน การสรรหารับเข้าและขยายโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษา ระบบสนับสนุนนักศึกษา
การเงิน เทคโนโลยี และ การสร้างพันธกิจเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน�ำเสนอ Dublin City University เป็นกรณี
ตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการประยุกต์แนวคิด นี้มาใช้
กับสถาบันอุดมศึกษาไทย
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