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คํ านํ า

 ความเปลี่ยนแปลงที่ก ําลังจะมาถึงในสหัสวรรษใหม ท ําใหหลายประเทศไดเตรียม
การเสริมศักยภาพของประชาชนท้ังในดานทักษะ ความรู ทัศนคต ิคานิยม โดยการสรางวัฒน
ธรรมการเรียนรูตลอดชวิีตผานทางดวนสารสนเทศ ทั้งนี ้ เพ่ือเปนปจจัยสํ าหรับการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ และธ ํารงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมของประเทศในยุคโลกาภิวัตน

 สหราชอาณาจักร เปนประเทศหน่ึงที่มีแผนการสรางสรรคสังคมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง จรงิจัง และเปนระบบ ตั้งแตครั้ง นายโทน่ี  แบลร ยังเปนหัวหนาพรรคแรงงาน และมี
สถานะเปนพรรคฝายคาน พรอมดวย นายเดวิด บลังเคตต ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาของพรรค
ซ่ึงปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา และการจางงานไดต้ังคณะทํ างานเพ่ือศึกษา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอการศึกษา โดยเฉพาะการนํ าระบบ
สายสัญญาณ และโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรูมาใชเพื่อการศึกษา

 ตอมา เม่ือนายโทน่ี  แบลร  เปนนายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักร ไดสานตอ
นโยบายโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรู ซ่ึงเปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโน- โล
ยีสารสนเทศ สํ าหรับเปนกลไกในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ที่จะท ําใหสหราชอาณา
จักรเปนสังคมการเรียนรู และไดจัดท ําโครงการริเริม่อีกหลายโครงการท่ีสงผลตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต เชน โครงการขอตกลงใหม มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม และการเปดบัญชีการเรียนรู
สวนบุคคล

 สํ าหรับรายงานฉบับน้ี เปนขอเสนอแนะเพ่ือการจัดทํ าสมุดปกขาว เรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติวาดวยเรื่องการศึกษาตอเน่ืองและการเรียน
รูตลอดชีวิต ผูจัดท ํารายงานไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแกนของหลักการ แนวทางการก ําหนด
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของการเรียนรูตลอดชีวิต

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยก็กํ าลังมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตเชนกัน      ดัง
หลักการที่ไดกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังน้ัน           ขอ
เสนอแนะตาง ๆ ที่คณะกรรมการฯ ไดน ําเสนอไว จึงเปนประโยชนและเปนแนวทาง  ในการ
พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทยไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะในเรือ่งของรูปแบบการ
เรียนรูที่หลากหลายและยืดหยุน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อใหผูเรียนเขา
ถึงแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพโดยไมมีขอจํ ากัดในเร่ืองเวลาและสถานท่ี การวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีมี



ลักษณะเดียวกัน ไมวาจะเปนการเรียนรูจากสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หรือ
จากการศึกษาทางไกล  ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูเรียน สรางความกาวหนาโดยการศึกษาเพ่ิมเติม
ในแขนงวิชาใดหรือระดับใดก็ได

 นอกจากน้ัน คณะกรรมการฯ ยังไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการกับปญหาท่ีเกิด
จากตัวผูเรียน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการเรยีนรู การสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังการแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่จะมา
รับผิดชอบภารกิจดังกลาวรวมกัน

 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ จึงไดจัดแปลและเรียบเรียงรายงาน
ของสหราชอาณาจักร เรื่อง “ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงจัดทํ าโดย
คณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติวาดวยเร่ืองการศึกษาตอเน่ืองและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเผย
แพรแกผูบริหาร นักการศึกษา และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนประชาชนผู
สนใจท่ัวไปไดอาน และหากทานผูอานเกิดความบันดาลใจวา การได “เรียนรูความรู” จากราย
งานฉบับน้ีน้ัน กอใหเกิดจินตนาการในการสราง “วิถีชีวิตเพื่อการเรียนรูส ําหรับสังคมไทย” ก็
จะเปนอานิสงคอันย่ิงใหญตอการปฏิรูปการศึกษา

 สุดทายน้ี สํ านักงานฯ ขอขอบคุณ นางสาวพิศวาส  ปทุมุตตรังษ ี ซ่ึงเปนผูแปลรายงาน
ฉบับนี ้ดวยความวิริยะอุตสาหะ

 (นายรุง     แกวแดง)
        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

   มีนาคม   2543
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เรา จํ า เปนตองทบทวนและขยายแนวคิดเ ร่ืองการศึกษาตลอดชี วิตใหกว างไกล  
ยิ่งขึ้น ทั้งนี ้ มิใชเพียงเพื่อปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพของการ
งานอาชีพเทาน้ัน หากแตจะตองเขาไปสรางกระบวนการหลอหลอมปจเจกบุคคลในองครวมใหเกิด
ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งในดานความรู เจตคติ วิจารณญาณ และความสามารถในทาง
ปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน การเรียนรูตลอดชีวิตจะชวยใหผูคนสามารถพัฒนาจิตส ํานึก ความตระหนักรู
ในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง  สงเสริมใหพวกเขาเขามามีบทบาททางสังคมทั้งใน
ดานการงานและในชุมชนดวย

ฌาคส   เดอลอรส (2539)
      “การเรียนรู  :  ขุมทรัพยในตน”
   (Learning  :  The Treasure Within)



บทนํ า
คณะกรรมการท่ีปรึกษาแหงชาติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษาและการจางงานไดแตงตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
แหงชาติวาดวยเรื่องการศึกษาตอเน่ืองและการเรียนรูตลอดชีวิตขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2540
โดยมอบหมายใหจัดทํ าขอเสนอแนะเพื่อการจัดท ําสมุดปกขาว หรือ รายงานของทางการ
เรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต รายงานฉบับนี ้คือ ขอเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ซ่ึงกํ าหนดเปา
หมายการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนท่ัวสหราชอาณาจักร รวมทั้งได
กํ าหนดโครงรางของงานที่จํ าเปนตอการบรรลุเปาหมาย   ดังกลาว ทั้งนี ้ ไดค ํานึงถึงมมุมอง
และความเปนตัวของตัวเองของสกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือ สํ าหรับขอบเขต
อํ านาจหนาท่ี รายชื่อ คณะกรรมการฯ และรายละเอียดของคณะทํ างานฯ ทั้งหมดจะปรากฏอยู
ในภาคผนวก

ความคิดริเริ่มของรัฐบาล
รัฐบาลไดประกาศโครงการริเร่ิมหลัก ที่จะสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต รวม 4 โครง

การ ไดแก โครงการขอตกลงใหม โครงการมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม  โครงการเปดบัญชี
การเรียนรูสวนบุคคล และโครงการขอเสนอตาง ๆ ท่ีเรียกรองใหมีการจัดสรางเครือขายการ
เรียนรูแหงชาติขึ้น คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะสํ าหรับการนํ าโครงการดังกลาวสูการ
ปฏิบัติ  และไดแสดงความยินดีกับการตดัสินใจอยางฉับไวของรัฐบาลชุดใหมในการจัดหางบ
ประมาณเพ่ิมเติมใหแกโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประกาศเพ่ิมจํ านวนนัก
ศึกษาท่ีจะเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตอเน่ืองใหไดอีก 5 แสนคน ภายในป
2002 ขอเสนอตาง ๆ เก่ียวกับการ  เรียนรูตลอดชีวิตตองสอดคลองกับแนวทางใหมในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ดังท่ีไดระบุไวในสมุดปกขาวของรฐับาลท่ีช่ือวา “ความเปนเลิศในโรง
เรียน” (Excellence in Schools) ผลงานท่ีนาช่ืนชมอีกช้ินหน่ึงคือ รายงาน เรื่อง “การทบทวน
การศึกษาตอเน่ือง และการอุดมศึกษา” ของเฮเลนา เคเนดี้ และเซอรรอน เดียริงก ซ่ึงไดเสนอ
นโยบายการพัฒนาการเรียนรูตลอดชวิีตในทิศทางท่ีเหมาะสม คณะกรรมการฯ ไดนํ ามาใช
ประโยชนเปนขอมลูอางอิงดวยเชนกัน

ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
“การปฏิวัติทางวัฒนธรรม” เทาน้ัน ที่จะท ําใหวิสัยทัศนวาดวยสังคมการเรียนรูกลาย

เปนความจริงไดในที่สุด ดังจะเห็นไดจากการที่ผูประสานงานโครงการริเริ่มจัดตั้งสังคม



การเรียนรูของสภาวิจัยเศรษฐกิจและสังคมไดตั้งขอสังเกตไววา “ปจจุบัน สหราช-อาณาจักรมิ
ไดเปนสังคมการเรียนรู อีกทั้งยังไมเคยมีวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต หรอืแมแตวัฒน
ธรรมแหงการฝกอบรมใด ๆ เลย” ในสวนของสมาพันธอุตสาหกรรมของ   สหราชอาณา
จักร (CBI) ก็ออกมาประกาศวา “ความกาวหนาทางดานการศึกษาและฝก อบรมในสหราช
อาณาจักรยังไมไดมาตรฐาน” เม่ือค ํานึงถึงปญหาทาทายทางดานการแขงขันที่ประเทศชาติจ ํา
ตองเผชิญอยูในเวลาน้ี

การศึกษาเพื่อปวงชน
ทั้งน้ีมิไดหมายความวาไมมีความกาวหนาทางดานการศึกษาและฝกอบรมเกิดขึ้นเลย 

ตรงกันขาม หลายองคประกอบของการเรยีนรูตลอดชวิีตไดเกิดขึน้และประสบความสํ าเร็จ
บางแลว เพียงแตยังมิไดมีการหลอมรวมองคประกอบเหลาน้ันเปนวัฒนธรรมการเรียนรูของ
ปวงชนอยางแทจริง

ปจจุบันมีประชากรผูใหญเพียงหนึ่งในสี่เทานั้นที่ยังคงเรียนรูอยู และหน่ึงในสามคน
ไมเคยเกี่ยวของกับการศึกษาหรือฝกอบรมใด ๆ เลย ต้ังแตออกจากโรงเรียนมา ผลการสํ ารวจ
แรงงานที่กระท ําอยูเปนประจํ า พบวา คนท ํางานเพียงรอยละ 14 เทาน้ัน ที่ไดรับการฝกอบรม
ในสาขาท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทํ าอยู ขณะที่สภาที่ปรึกษาแหงชาติวาดวยเรื่องการศึกษาและฝก
อบรมรายงานวามีความกาวหนาในดานน้ีอยางจริงจังภายในไมก่ีปมาน้ี แตพนักงานหน่ึงใน
สามกลับกลาววา นายจางไมเคยจัดฝกอบรมใหกับพวกตนเลย

แรงงาน จํ านวนรอยละ 5 เทานั้นที่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพแหงชาต ิ(NVQ) และสอง
ในสามขององคกรที่วาจางแรงงานมากกวา 50 คนขึ้นไป ไมไดด ําเนินการตาม     มาตรฐาน
วาดวยการลงทุนในเร่ืองการพัฒนาบุคลากร (The Investors in People  Standard) และยังมีเยาว
ชนอาย ุ 18 ป มากกวารอยละ 40 ท่ีขณะน้ีไมไดรับการศึกษาหรือฝกอบรม   ใด ๆ (สภาท่ี
ปรึกษาแหงชาต ิวาดวยเปาหมายการศึกษาและฝกอบรม หรอื NACETT, 2540)

กาวใหไกลเกินความเชื่อพื้น ๆ

สถิติดังกลาวจะไมเปนเชนน้ี หากวาสหราชอาณาจักรเปนสังคมการเรียนรูอยาง แท
จริง การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนน้ันจํ าเปนตองมีการเปล่ียนแปลงชนิด
ถอนรากถอนโคนในบางเร่ือง

คนจํ านวนมากมีความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาวา เปน “สิ่งที่ด”ี หรือมีความเชื่อวา
การศึกษามีความเช่ือมโยงโดยตรงระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษากับความเจริญกาวหนา ขอ



เพียงใหทุกคนตั้งใจเรียนใหบรรลุผลเทาน้ัน ทัศนะเชนน้ีนับไดวาเปนการเริ่มตนที่ดี   แต
ควรจะมส่ิีงท่ีมากกวาความเช่ือม่ันดังกลาว
ขอบขายของภารกิจ

ขอบขายของภารกิจที่รัฐบาลกํ าหนดไวไมใชส่ิงที่กลาวเกินความเปนจริง การ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมขนานใหญจะตองมีการแจกแจงรายละเอียดออกมาใหคน สวน
ใหญและองคกรตาง ๆ เห็นไดอยางชัดเจน โดยการสรางความเขาใจเก่ียวกับปญหาทาทายตาง
ๆ ที่ประชาชนก ําลังประสบอยู รวมท้ังความมุงม่ันท่ีแทจริงในเรือ่งวิสัยทัศนใหมวาดวยการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใชรับมือกับปญหาดังกลาว นอกจากน้ี ยังตองลงมือปฏิบัติจริง โดยเริ่ม
นํ าวิสัยทัศนใหมลงสูภาคปฏิบัติทุกระดับ ในลักษณะท่ีผูคนสามารถสังเกตเห็นและตระหนัก
ถึงคุณคาของความเปล่ียนแปลงน้ีได จุดเร่ิมควรอยูท่ีโครงการปฏิรูปท่ีกาวไกล ซึ่งระบุไวใน
สมุดปกขาว และรัฐบาลควรดํ าเนินการใหมีความตอเน่ืองอยางนอยใหครบ 1 วาระ

โครงสรางของรายงาน
รายงานฉบับน้ีแบงออกเปน  5  ภาค  ดังนี้
ภาคที่  1 : บทสรุปของโครงการริเร่ิมตาง ๆ ซ่ึงนํ าเสนอโดยมุงใหเปนการเร่ิมตน

กระบวนการหลอหลอมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหเกิดกับ
ปวงชน

ภาคที่  2 : กลาวถึงความจํ าเปนของวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ัง ส่ิง
ท่ีเปนอุปสรรคสํ าคญัตอการสรรคสรางวัฒนธรรมดังกลาว

ภาคที่  3 : นํ าเสนอวิสัยทัศนของวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน
พรอมท้ังเสนอแนะยุทธศาสตร นโยบาย และแนวทางปฏิบัติท้ังหลายท่ี
สอดคลองกับแกนของหลักการท่ีสืบเน่ืองมาจากวิสัยทัศนดังกลาว
นอกจากน้ี ยังชี้ใหเห็นถึงความคิดริเริ่มใหม ๆ ท่ีควรตระหนักและ
ยอมรับ

ภาคที่  4 : เปนการวางกรอบโครงรางเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูเก่ียวของท่ีเปนหัวใจสํ าคญั และการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่จํ าเปน
สํ าหรับการทํ าใหวิสัยทัศนน้ันกลายมาเปนความจริง

ภาคที่  5 : เสนอแนะมาตรการข้ันตนท่ีจํ าเปนในการเริม่ลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค



ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่คณะกรรมการฯ เสนอไวในรายงานฉบับน้ี จะอยูในภาคท่ี 4 แต
ขอเสนอแนะท่ีเปนหัวใจสํ าคัญจริง ๆ น้ัน จะปรากฏในภาคท่ี 1 ที่เปนบทสรุป

ภาคท่ี  1
ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตใน  5  ปขางหนา

        “ยุทธศาสตรการขยายระบบการศึกษาและฝกอบรมอยางตอเน่ือง
ซ่ึงอิงอยูกับโอกาสในการเรียนรูท่ีจํ ากัดขอบเขตอยูในวัยเยาวเทาน้ัน
(เปนการเพ่ิมปริมาณข้ึนในลักษณะเดิม) จะทํ าใหการรับมือกับปญหา
ทาทายท่ีเปนอยูในขณะน้ีไมประสบผลสํ าเร็จ ถึงแมวาจะไดมีการ
พูดเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตมาหลายปแลว แตในความเปนจริง
การเรียนรูตลอดชีวิตยังคงจ ํากัดขอบเขตอยูในแวดวงประชากร
เพียงหยิบมือเดียวของสมาชิกองคกรเพ่ือความรวมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกจิ ภารกิจใหญหลวงท่ีรัฐบาลของประเทศเหลาน้ี
ก ําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ก็คือ การเรงขยายผลงานใหครอบคลุม
ประชากรหลาย ๆ กลุม เพ่ือทํ าใหการเรียนรูตลอดชีวิตกลายมาเปน
ความจริงของมหาชนไดในท่ีสุด”

                                    ฌอง – คลอด  เปญี
เลขาธิการองคการเพ่ือการพัฒนาและ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ (OECD : 1995)
“การท ําใหการเรียนรูตลอดชีวิต

กลายเปนความจริงสํ าหรับปวงชน”
(Making Life-Long Learning a Reality for All)



บทที ่ 1   :   ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต

รายงานฉบับน้ีมุงที่จะนํ าเสนอการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับปวง
ชน บทที ่1 น้ี ประกอบดวย สรุปยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 10 ประการ  ท่ีสามารถนํ าไป
ปฏิบัติใหสํ าเร็จไดภายในวาระการปฏิบัติงานของรัฐสภาชุดน้ี และยังมุงวางรากฐานสํ าหรับ
การพัฒนาข้ันตอไป ซ่ึงจะสืบทอดไปสูศตวรรษหนาอีกดวย นอกจากน้ัน ไดมีการจัดหมวด
หมูขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรแตละหัวขอ สวนขอโตแยงและ
รายละเอียดซ่ึงใชเปนเหตุผลสนับสนุนขอเสนอแนะดังกลาวจะอยูในบทตอ ๆ ไปของรายงาน

การเปล่ียนแปลงกับความจํ าเปนของการเรียนรูตลอดชวิีต
1.1 สหราชอาณาจักรจํ าเปนจะตองพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูขึ้นใหมในรูปของ

วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับปวงชน นับเปนภารกิจที่สํ าคัญยิ่งที่จะตองชวย
ประเทศชาติและพลเมืองทั้งปวงใหสามารถรับมือกับปญหาทาทายที่พวกเขาจ ําตองเผชิญ ใน
ขณะที่ก ําลังจะกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ปญหาทาทายเหลาน้ีปรากฏอยูในหลายมิติของวิถีชีวิต
สวนท่ีเก่ียวกับมิติทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน จะเห็นไดวาผูคนตองรบัมือกับสภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น รวมท้ังจํ าเปนตองฝกฝนทักษะและความรูความสามารถใหม ๆ เพ่ือนํ ามาใช
ในการประกอบอาชีพ ที่เห็นไดชัดคือ ความตองการสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ ควบคูไป
กับการเปล่ียนแปลงอยางกวางขวางชนิดถอนรากถอนโคนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน นอกจากน้ี ความเปลี่ยนแปลงยังแผ   ไปถึงสถาบันครอบ
ครัว ชุมชน สัมพันธภาพของผูคน รวมทั้งแรงบันดาลใจ และ เอกลักษณที่หลากหลายของผู
คนดวย

1.2 วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตจะทํ าหนาท่ีเสมือนขุมทรัพยทามกลางกระแสของ
ความเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหผูคนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได ขณะเดียวกันก็เปน
เครื่องมือใหประชาชนไดใชเพื่อแสดงบทบาทของพลเมืองที่ขยันขันแข็งไดอีกดวย เม่ือ
พิจารณาสภาพของสังคมในปจจุบัน จะเห็นไดวาถึงแมประชากรจํ านวนมากในประเทศน้ีจะมี
ความสามารถและมีคุณวุฒิในระดับสูงขึ้น โดยผานการศึกษาภาคบังคบัไดเปนอยางดี ก็ตาม
แต  “การแบงแยกในดานการเรยีนรู”  ก็ยังคงหยั่งรากลึกอยูในสังคม



1.3 ฟากหน่ึงของเสนแบงแยกน้ัน ไดแก ผูคนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และ  ยังคง
สนใจใฝรูอยางกระตือรือรนทั้งในดานการงานและดานอื่น ๆ ถึงแมวาจํ านวนคน    ในกลุม
นี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังเปนประชากรสวนนอยของประเทศ สวนอีกฟากหน่ึงซ่ึงเปน
ประชากรสวนใหญน้ัน คือ พวกที่ไมมีประกาศนียบัตรหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เปน
กิจจะลักษณะ หรือเปนพวกที่ไมไดเขาไปเกี่ยวของกับระบบการเรียนรูอีกเลยนับตั้งแตจบการ
ศึกษาภาคบังคบั และยงัประกาศอีกดวยวาไมปรารถนา หรือไมมีแผนการท่ีจะเพ่ิมพูนความรู
และทักษะใด ๆ ท้ังส้ิน การแบงแยกการเรียนรูในลักษณะขางตนเปนสภาวะที่เขากันไมไดเลย
กับวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน

ภารกิจหลัก
1.4  การสรรคสรางวัฒนธรรมดังกลาวนับเปนภารกิจหลักสํ าหรับทุกคนในประเทศ

โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลและผูมีหนาท่ีในการหาเงินทุน สงเสริมและใหบริการการเรียนรู
ตลอดชีวิต การท่ีจะทํ าใหการเรียนรูตลอดชวิีตเปนความจริงข้ึนมาไดสํ าหรับคนทุกคน ผูที่
เกี่ยวของทุกคนจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในเรื่องนี้เสียใหม แตการเปลี่ยน
แปลงที่ยิ่งใหญและจ ําเปนท่ีสุด ไดแก การปรับเปลี่ยนเจตคติของปจเจกชน และกลุมบุคคล
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตคติของผูที่มิไดเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตอยูใน
ปจจุบัน และเจตคติของผูท่ีแสดงใหเห็นวาไมมีเจตนารมณท่ีจะเขามาเก่ียวของ หรอื    ไขวควา
โอกาสในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ความสนใจ และศักยภาพของตนเลย

ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต  10  ประการ
1. การวางกรอบงานในเชิงยุทธศาสตร
2. การปฏิวัติเจตคติ
3. การขยายขอบเขตของการเขามามสีวนรวมและผลสัมฤทธ์ิใหกวางไกล
4. ความสํ าคัญของบาน  ชุมชน  และสถานประกอบการ
5. การปรับระบบระเบียบใหเรียบงายและการบูรณาการ
6. การประสานแผน  หุนสวน  และความรวมแรงรวมใจ
7. การเขาถึงสารสนเทศ  ค ําปรึกษา และการแนะแนว
8. ความถูกตองของขอมูล  เปาหมาย  และมาตรฐาน
9. การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการส่ือสารและการถายทอดขอมลูขาวสาร



10. การจัดสรรเงินทนุกับการใชจาย

ยุทธศาสตรท่ี  1   การวางกรอบงานในเชิงยทุธศาสตร

 1.5  ส่ิงแรกท่ีเปนงานจํ าเปนอยางเรงดวนของรฐับาล คือ การกํ าหนดกรอบยุทธ-
ศาสตรเพื่อการเผยแพรแนวคิด เรื่อง การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหเกิดแรงสนับสนุนจากทุก ๆ
ฝาย ทุก ๆ คนสามารถท่ีจะเขาถึงและมีสวนรวมในการพัฒนาและสรรคสราง    วัฒนธรรม
เพ่ือการเรียนรูของปวงชน ไมวาจะเปนผูจัดสรรเงินทุน ผูประกอบการ ขาราชการ ลูกจาง สห
ภาพ องคกรอาสาสมัคร หรือใครก็ตาม เหนือส่ิงอ่ืนใด คือ กรอบยุทธศาสตร  ดังกลาว
สามารถแทรกซึมและเขาไปถึงทุกสวนของสหราชอาณาจักร

 1.6 กรอบยุทธศาสตรควรจะตองแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของการเรียนรูตลอดชีวิต
ของปวงชนที่ชัดเจน โดยครอบคลุมตั้งแตการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาภายหลัง ออก
จากโรงเรียน ทั้งนี ้จะตองครอบคลุมแกนของหลักการ รวม 8 เรื่อง  (รายละเอียด    จะปรากฏ
ในบทท่ี 5)  ไดแก
 1.  ความตอเนื่อง  : การเรียนรูตลอดชีวิตพึงสรางยุทธศาสตรทางการ
 ศึกษาในลักษณะองครวมใหแกรัฐ
 2.  ความเสมอภาค  : การเรียนรูตลอดชีวิตเปนภารกิจเพ่ือประโยชนของ
 คนหมูมาก
 3.  คนตองมากอนโครงสราง  :  นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีพึงใหความ
 สํ าคัญกับผูเรียนและการเรียนรู
 4.  หลายหลากท้ังในดานหนทางและรูปแบบ  :  การเรียนรูเปนกิจกรรม
 ที่เสริมสรางและครอบคลุมทุกมิติของชีวิต
 5.  การเรียนรูตลอดชีวิตพึงตองเกี่ยวของกับทุกหนวยงานของรัฐ
 6.  คุณภาพกับความยืดหยุน  :  คุณลักษณะท่ีสํ าคัญย่ิงในการจัดการเรียนรู
 ตลอดชีวิต
 7.  การรวมงานอยางมีประสิทธิผล  :  พึงสงเสริมใหเกิดโอกาสใหม ๆ
 สํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
 8.  ความรับผิดชอบ  :  พึงแบงปนความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนรู
 ตลอดชีวิต



ทั้งหลายทั้งปวงเปนส่ิงทาทายและเชิญชวนเพื่อทุกคนไดมีสวนรวมกันสราง
สรรคจินตนาการ เพ่ือไปใหถึงความเปล่ียนแปลงท้ังในหนาท่ีการงาน ชุมชน และเทคโนโลยี
บทบาทของการเรียนรูตลอดชีวิตจะทํ าใหประเทศยืนหยัดอยูไดทามกลางการแขงขัน ภาวะ
เศรษฐกิจโลก และการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหเกิดขึ้น รวมทั้ง เปนการสรางโอกาสและความ
ม่ันใจใหเกิดข้ึนแกคนทุกคน

ยุทธศาสตรท่ี  2   การปฏิวัติเจตคติ

 1.7 กรอบยุทธศาสตรใหมน้ีควรวางไปที่ฐานราก เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง    ทัศ
นคติสูการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังในสวนของแตละบุคคลและเปนกลุม ท้ังในสวนของผูท่ีมี
ต ําแหนง หนาท่ี ความรับผดิชอบในหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังผูท่ีมีสวนในการจัดสรรงบ
ประมาณ และการจัดการเรยีนรู โดยขั้นตอนสุดทาย ควรที่จะตองมีการรณรงคทั่วประเทศ
เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติ โดยเกณฑผูเชี่ยวชาญใหเขามามีสวนรวมสนับสนุนผาน
ทางสื่อทุกแขนง

 1.8 วัตถุประสงคของโครงการรณรงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงประโยชนและความจํ าเปน
ของการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงทวีจํ านวนความตองการทีม่ากขึน้ รวมท้ังแสดงใหเห็นถึง     รูป
แบบและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย การรณรงคจะทํ าใหเกิดโครงการริเร่ิมใหม ๆ ในตลาด
รวมทั้งโครงการมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมดวย

 1.9 การปฏิวัติเจตคติจะเปนสัญญาณท่ีจะนํ าไปสูการเปล่ียนแปลง โดยจะท ําให เกิด
การมีสวนรวมจากหลายฝายไมวาจะเปนปจเจกชน ลูกจาง และรัฐ ตางก็มีความรับผิดชอบรวมกัน
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต บุคคลแตละคนสามารถยอมรับไดมากข้ึนวาตนเองมีสวนมากข้ึนใน
การควบคุมพัฒนาการดานการเรียนรูของตนเอง ทามกลางแหลงเรียนรูที่เขาสามารถเขาถึง
ได และเลือกท่ีจะเรียนรูไดตามความตองการ รัฐบาลจะเขามามีสวนรวมใน การเปลี่ยนเจตคติ
โดยการปรับระบบบริหารงบประมาณ ภาษ ีรวมท้ังนโยบายดานการใหทุนสนับสนุน เพื่อให
เกิดการพัฒนาโครงการริเริ่มตาง ๆ ยกตัวอยางเชน โครงการ     ขอตกลงใหม และโครงการ
เปดบัญชีการเรียนรู ซ่ึงแสดงถึงการมีสวนรวมจากหลายฝาย



ยุทธศาสตรท่ี  3   การขยายขอบเขตของการเขามามีสวนรวมและ
ผลสัมฤทธ์ิใหกวางไกล

 1.10  จุดเนนของยุทธศาสตรใหมน้ี คือ การแสดงเจตจํ านงท่ีชัดเจนท่ีจะเปดกวางอยาง
ท่ัวถึงใหเกิดการเขามามสีวนรวม และผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนรู ส่ิงเหลาน้ีจะสงผล ใหจํ านวน
ของผูเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังเปนเคร่ืองยืนยันใหกับบุคคลท่ีตองการประสบ
ความสํ าเร็จไดกาวเขามาสูวิถีทางการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย   ดังกลาว
คณะกรรมการกองทนุอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ือง รวมท้ังหนวยงานดานกองทุนอ่ืน ๆ
ควรพัฒนากลไกและขัน้ตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อการใชและใหงบประมาณสนับสนุนท้ังหมดมุง
ไปเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและตัวผูเรียน โดยใหความสํ าคัญอันดับแรกกับการมีสวนรวมท่ีมาก
ขึ้น

 1.11 ผูบริหารและผูจัดสรรเงินทุนตาง ๆ ควรที่จะรวบรวมทรัพยากรมาเพื่อ
สนับสนุนงานพัฒนาดังกลาวน้ี เพื่อขยายขอบเขตการเขามามีสวนรวม รวมทั้งสรางความมั่น
ใจไดวา สถาบันหรือองคกรท่ีดํ าเนินงานเพ่ือใหเกิดการเรยีนรูตลอดชวิีตท่ีประสบความสํ าเร็จ
จะตองไดรับการยกยองและไดรางวัล

 1.12 ในการท ําใหผูใหญท่ียังไมสามารถอานออกและคิดเลขไดเปนน้ัน ผูใหการเรียน
รูตองใชกระบวนการเชิงสรางสรรค โดยการสรางใหผูใหญเหลาน้ันเกิดความมั่นใจ    มี
ความมุงม่ันท่ีจะประสบผลสํ าเร็จไดในการเขาสูการเปนผูเรียนรูตลอดชวิีตใหม โดยท ําใหเห็น
วาการเรียนรูน้ันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกท่ี การสนับสนุนดานงบประมาณก็จะเปนอีกส่ิงหน่ึง
ที่ท ําใหเกิดกํ าลังใจ นอกจากน้ัน ในทุกปผูใหการเรียนรูจะตองแสดงผลความ     กาวหนาให
เห็นถึงสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของผลการเรียนรูของผูเรียนและการขยายขอบเขตของ
การเขามามีสวนรวม

ยุทธศาสตรท่ี  4   ความสํ าคัญของบาน ชุมชน และสถานประกอบการ

 1.13 ยุทธศาสตรใหมน้ีมุงเนนและใหความสํ าคัญมากข้ึนกับสถานท่ีเพ่ือการเรียนรู ซ่ึง
ไดแก บาน ชุมชน และสถานประกอบการ ในสถานท่ีดังกลาวน้ันควรไดรับการยอมรับมาก
ข้ึนวาเปนศูนยกลางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชวิีตของปวงชนไปพรอม ๆ กับการ
ขยายวงการมีสวนรวมของประชาชน ส่ิงเหลาน้ีสามารถแสดงใหประจักษชัดไดดวยการปรับ



ระบบการใหเงินสนับสนุน สรางโครงการริเริม่ตาง ๆ เชน โครงการขอตกลงใหม โครงการ
เปดบัญชีการเรียนรู นอกจากน้ัน การจัดตั้งโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรู ซ่ึงเปนกุญแจ
สํ าคัญเพ่ือใหการดํ าเนินงานมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมบรรลุผล การดํ าเนินงานโครงการ
ตาง ๆ ขางตนจะเปนการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือเปนการสรางโอกาสท่ีดีใหเกิดข้ึน
แกทุกคนไดในทุกพ้ืนท่ี

 1.14 การเรียนรูในครอบครัวและชุมชน ควรไดรับการกระตุนจากผูบริหารระดับทอง
ถ่ิน นักการศึกษา ตลอดจนหนวยงานและองคกรตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งองคกรอาสาสมัคร และองค
กรชุมชน การจัดการอยางเปนระบบควรเกิดข้ึนโดยผูจัดการอาวุโสท่ีมีประสบการณ มีการยก
ยองและใหรางวัลแกบุคคลและโรงเรียน มีการเรียนรูไปดวยกันระหวางผูปกครองกับลูก
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ในท่ีน้ี หมายรวมถึงการสนับสนุนดานการเตรียมการ อุปกรณ
ตลอดจนการฝกอบรมและการสรางบุคลากรเพ่ือการขยายผล เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูในบานมากข้ึน

 1.15 ในชุมชน ควรใหการสนับสนุนแกโครงการริเริ่มที่แสดงถึงศักยภาพ ความแข็ง
แกรงของการมีสวนรวมของอาสาสมัคร เพื่อการสรางสังคมใหม ผูบริหารระดับทองถิ่น คณะ
กรรมการกองทุนและองคกรเงินทุนตาง ๆ ควรที่จะมั่นใจวา ไดจัดการสนับสนุน     เงินทุน
ใหกับโครงการริเริม่ท่ีมีลักษณะดงักลาว

 1.16 ในสถานประกอบการ เปนพื้นที่สํ าคัญเพื่อการพัฒนาความรูและทักษะให
เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุมผูที่ไมไดรับการเรียนรู นายจาง และสหภาพควรทีจ่ะทํ างานรวม
กัน ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใหม เพ่ือใหลูกจางทุกคนมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน
สภาธุรกิจจัดฝกอบรมควรเขามามีสวนสนับสนุน โดยการศึกษาวิเคราะหความตองการในการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนรูและฝกอบรม มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมควรใหความชวย
เหลือในการพัฒนาทักษะและการเรียนรูหลักสูตรระยะส้ัน สนับสนุนการใหบริการท่ีมีคุณ
ภาพสูงทางดานสารสนเทศ การแนะแนวและการใหคํ าปรึกษา กลุมแรงงานผูที่ไดรับคาแรง
นอย คือ กลุมเปาหมายของโครงการเปดบัญชีการเรียนรู

 1.17 ควรจะไดมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐกับผูแทนองคกรลูกจางและ
กลุมสหภาพ เพื่อพัฒนาบรรทัดฐานสํ าหรับการเรียนรูในสถานประกอบการ เพื่อเปน
แนวทางและมาตรฐานขัน้ต่ํ า สํ าหรับการสงเสริมการเรียนรูในสถานประกอบการ



ยุทธศาสตรท่ี  5   การปรับระบบระเบียบใหเรียบงายและการบูรณาการ

 1.18 ผูจัดสรรเงินทุน ผูจัดการศึกษา และหนวยงานรับรองวิทยฐานะ ควรที่จะ
พรอมใจกันยุบและตัดทอนขั้นตอนที่ยุงยาก ไมจ ําเปน ตลอดจนระบบระเบียบของราชการ
เพ่ือสรางเสนทางใหมท่ีเห็นถึงความกาวหนา เรียบงาย และเหมาะสมกับเสนทางการ เรียนรู
จุดเนนควรมุงไปที่ความตองการในการเรียนรูของผูเรียน โดยสรางระบบที่เขาใจ  ไดงาย ทะลุ
ปรุโปรง ท่ีนํ าไปสูการเรยีนรูมากกวาท่ีจะเปนการใหขอมูลเก่ียวกับโครงสราง  องคกร การ
เชื่อมโยงรูปแบบและระดับของการเรียนรูจะเปนรูปแบบที่ท ําใหเกิดความเขาใจไดงาย โปรง
ใส และยืดหยุนเทาที่จะเปนไปได การดํ าเนินงานดังกลาวตองเปนการ     ผสมผสานความรวม
มือระหวางผูนํ าท่ีมีประสิทธิภาพ เปนผูจัดการระดับอาวุโสท่ีมีประสบ-การณดานการจัดการ
เงินทุน เปนผูจัดการศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบในการกํ าหนดคุณสมบัติเพื่อการยกยองและให
รางวัล รัฐบาลควรใหความสํ าคัญกับงานน้ีในลํ าดับตน โดยเรียกรองและใหมีการแสดงราย
งานความกาวหนาตอสาธารณชนจากองคกรกองทุนตาง ๆ ยกตัวอยางเชน สภาจัดสรรเงินทุน
เพื่อการศึกษา หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร สํ านักงานทดสอบและประกัน
คุณภาพ

 1.19  งานน้ีควรเร่ิมจากการสรางหนวยการเรียนรูระดับชาติ ภายใตกรอบหนวยกิต ซ่ึง
จะถูกกํ าหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร โดยการปรึกษาหารือ
รวมกับหนวยงานรับรองวิทยฐานะและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ แนวคิดและมาตรการดังกลาว
มาจากรายงาน 2 เรื่อง คือ รายงานทบทวนสภาวการณของการศึกษาตอเน่ือง และการอุดม
ศึกษาของเฮเลนา เคนเนดี ้และรายงาน เรื่อง คุณวุฒิในการเรียนรูและการอุดมศึกษาของเซอร
รอน เดียริงก และแนวคิดดังกลาวไดมีการด ําเนินงานอยางเต็มรูปแบบแลว ท่ีเวลส คือ ระบบการ
สะสมหนวยกิตส ําหรับการศึกษาตอเน่ือง เปนท่ีรูจักกันวา CREDIS กรอบหนวยกิตใหมจะ
ท ําใหงายตอการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางผูเรียน และงายตอการวัดความกาวหนาของ
ผูเรียนในระยะยาวจนตลอดชีวิต ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํ านวนหนวยกิตท่ีสะสมเพ่ือไปเติมเต็มคุณ
วุฒิท่ีตองการ

 1.20 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร ควรเปนผูน ําในการพัฒนา
ระบบการรับรองวิทยฐานะของหนวยการเรียนรู หรือเรียกวา ระเบียนการเรียนรู ซ่ึงพัฒนาจาก
แนวคิดของเซอรนิโคลัส กูดิสัน และรายงานสภาวการณอุดมศึกษาของคณะกรรมาธิการเดียริงก
โดยเรียกวา “แฟมความกาวหนา” วิธีน้ีจะชวยใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนเจาของ และผูจัดการ



เสนทางการเรียนรูของตน ซ่ึงจะกระตุนใหเขามาติดตาม ตรวจสอบความ   กาวหนาของตน
เองไปจนตลอดชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี  6   การประสานแผน หุนสวน และความรวมแรงรวมใจ

 1.21 หุนสวนที่มีพลังและความรวมแรงรวมใจอยางยิ่งใหญ จะท ําใหเกิดการ
สนับสนุนอยางมากในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ในระดับทองถิ่น ความ
ประสานกันของแผนยุทธศาสตรน้ัน ควรจะรวมเอาหนวยงานพัฒนาใหม ๆ ในระดับภูมิภาค
โดยใหองคกรบริหารทองถิ่นเปนผูน ําในการทํ างานรวมกันกับผูมีสวนรวมอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน
ซ่ึงรวมถึงผูวาจาง สหภาพ องคกรอาสาสมัคร สภาธุรกิจจัดฝกอบรม และผูจัดการศึกษาเขาไว
ดวย เพ่ือใหสอดรับกันในทุกระดับ ตั้งแตระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค ทองถิ่น หรอื   ในสถาน
ประกอบการ การพิจารณาในเรื่องน้ีน้ันควรจะไดมีการประชุมเพื่อท ําความเขาใจเรื่องการ
เรียนรูตลอดชีวิต การทบทวนความตองการของทองถ่ิน กลุมเปาหมาย การเตรียมการในการ
ประสานความรวมมือ การเปดเสนทางในการเรียนรู และการติดตามความกาวหนา การจัดการ
น้ันควรจะใหเปนเร่ืองของทองถ่ิน เพ่ือความเหมาะสมควรจะไดมีผูแทนมาอยูในคณะ
กรรมการและสภาดวย ก็จะเปนการรวมแรงรวมใจกันอยางเหนียวแนน

 1.22 รัฐบาลควรจะเตรียมใหการแนะนํ ากับหนวยงานทองถ่ินถึงความรับผิดชอบ   ใน
การจัดหาส่ิงที่เหมาะสมใหกับนักศึกษาผูใหญ หลังจากการปรึกษาหารือกับสมาคม หนวย
งานรัฐบาลระดับทองถ่ิน หนวยงานทองถิ่นแตละแหงควรจะมีการจัดท ําแผนพัฒนายทุธ
ศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงเปนการจัดการในทองถ่ินเอง ผูใหบริการ ผูวาจาง และหนวย
งานของรัฐบาล ควรจะท ํางานรวมกันในการจัดตั้งเครือขายศูนยการเรียนรู โดยมีสมาชิกใน
ชุมชนทองถิ่นจํ านวนมาก และเชื่อมโยงไปยังหลักสูตร สารสนเทศอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค
ของโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรู

ยุทธศาสตรท่ี  7   การเขาถงึสารสนเทศ  คํ าปรึกษา และการแนะแนว

 1.23  การเตรียมการเพื่อความทันสมัย การเขาถึงขอมูลที่ตองการ และการไดรับค ํา
ปรึกษา จะเปนส่ิงจํ าเปน ถายุทธศาสตรของการเรียนรูตลอดชวิีตเพ่ือปวงชนประสบความ
สํ าเร็จ ซ่ึงจะทํ าใหประชาชนจํ านวนมากสามารถเขาถึงการเรียนรู และสามารถ      รับผิด
ชอบในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูตลอดชวิีตของตนเองได จึงควรจะเปนขอเสนอ



ใหกับประชาชนในการใหสิทธิ์เพื่อการรับรูขอมูลและค ําปรึกษา โดยมีจุดบริการที่ไมคิดคาใช
จาย และมีผูเชี่ยวชาญใหค ําปรึกษาและการแนะแนวในการใชบริการโดยเก็บ   คาใชจาย
เพียงเล็กนอย

 1.24  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพสูง ในสวนท่ีเก่ียวของกับการใหคํ า
ปรึกษาและการแนะแนว ควรมีลํ าดับข้ันของการบรกิาร โดยเริ่มตั้งแตขอมูลเบื้องตน จนถึงขอ
มูลท่ีละเอียด และขอมูลที่จ ําเปน และการใหค ําปรึกษาแบบตัวตอตัว ผูจัดการศึกษาและหนวย
งานรบัรองวิทยฐานะควรจะคนหาการฝกอบรมท่ีเหมาะสม สอดคลองกับระดับคุณวุฒิที่
ตองการ ขอมูลเบื้องตน และการแนะแนวสํ าหรับการทํ างานตาง ๆ ในอนาคต  ทั้งนี ้ เพ่ือให
คนท ํางานทุกคนไดรับโอกาสในการเรียนรูใหม

ยุทธศาสตรท่ี  8   ความถูกตองของขอมูล  เปาหมาย และมาตรฐาน

 1.25 ยุทธศาสตรใหม ๆ ควรจะมีขอมูลจํ านวนมากและแมนยํ าเปนรากฐาน     ถา
เปาหมายท่ีต้ังข้ึนและความกาวหนาน้ันสามารถตรวจสอบได ขอมูลเปรียบเทียบท่ีเช่ือถือไดก็
เปนส่ิงจํ าเปน การเตรียมการดานขอมลูในปจจุบันตองมีการทํ าแผนที่และตรวจสอบได เพื่อที่
จะเห็นถึงความตองการไดชัดเจนในระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน   รวมทั้งใน
สวนตาง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ควรจะมีความ  รวมมืออยางดี
ระหวางรัฐบาล หนวยงานของรฐั นักสถิติ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย    รัฐบาลเองควรจะเปน
ผูนํ าในการจัดเวทีอภิปราย เพ่ือดูความเหมาะสมและระดับของขอมูล  ท่ีจํ าเปนในการสงเสรมิ
การนํ ายุทธศาสตรน้ีไปใช

 1.26 ควรที่จะใหมีการจัดประชาพิจารณ เรื่อง “เปาหมายทางการศึกษาและ ฝกอบรม
แหงชาต”ิ ขึ้น ซ่ึงสวนหน่ึงเปนการพิจารณาหาแนวทางท่ีจะประสบความสํ าเร็จ  ในรูปแบบ
และขัน้ตอนตาง ๆ ที่ท ําใหทราบถึงเปาหมาย ทิศทาง ตลอดจนการตรวจสอบความกาวหนา
การเรียนรูท่ีหลากหลายรูปแบบในแตละระดับตามข้ันตอนของความสํ าเร็จ และชนิดของ
ความรวมมือ ในปจจุบันน้ัน ยังไมไดรวมไวในเปาหมายทางการศึกษาและ  ฝกอบรมแหงชาติ
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการการแกไขตอไป

 1.27  ณ  จุดน้ี จะเห็นไดวา เปาหมายการศึกษาของชาติยังระบุไวไมเพียงพอที่จะ
สะทอนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง ดังนั้น จึง
ถือเปนหนาท่ีท่ีสํ าคัญยิ่งที่จะตองท ําใหเปาหมายการศึกษาของชาติมีความชัดเจนข้ึน จากการ



ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับเร่ืองเปาหมายน้ัน เราแนะนํ าวาควรจะไดมีการกํ าหนดตัวชี้วัด ที่
สามารถช้ีวัดความกาวหนาในการขยายตัวของการเรยีนรูตลอดชวิีต โดยเฉพาะจํ าแนกตาม
กลุม ซ่ึงมีความแตกตางทางสังคม พรอมกันน้ีสมควรใหมีการปรับตัวช้ีวัด โดยจํ าแนกตาม
ระดับภูมิภาค ทองถิ่น และกลุมเปาหมาย โดยนํ าขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาใชให
เปนประโยชน

 1.28 ขณะน้ีเปนเวลาท่ีเหมาะสมสํ าหรับทบทวนการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของ
ประชาชนในชาติ เพ่ือสะทอนถึงยทุธศาสตรใหม ๆ ที่ใช หลักการและลํ าดับความสํ าคญั การ
พิจารณาไตรตรองน้ันควรจะใหแนวทางท่ีเปนมาตรฐาน เพ่ือการสนับสนุนธุรกิจขนาดยอม
โดยตรง ใหไดพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานและความช ํานาญใหกับท้ังลูกจาง จนถึงผูจัดการ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนอยางเปนระบบ รวมทั้งเพื่อใหสามารถเรียนรูและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศได

ยุทธศาสตรท่ี  9   การพัฒนาเทคโนโลยีใหมดานการส่ือสารและ
การถายทอดขอมูลขาวสาร

 1.29  เทคโนโลยีใหม ๆ ของการส่ือสารและสารสนเทศน้ัน จะเปนเครื่องมือที่ทรง
ประสิทธิภาพในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชวิีตใหเกิดขึน้ไดในทุก ๆ พ้ืนท่ี
รัฐบาลควรจะจัดใหมีการอภิปรายรวมกันระหวางผูประกอบการการกระจายเสียง แพรภาพ
และหนวยงานที่กํ ากับดูแล คนหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผานทางชองสัญญาณปกติและชองสัญญาณเพื่อ
การเรียนรูโดยเฉพาะ ในการอภิปรายคร้ังน้ีควรจะกลาวถึงการจัดการ เพ่ือใหแนใจวาจะมีการ
กลาวถึงการแพรภาพกระจายเสียงในระบบดจิิตอลใหกับผูเรียนอยางเหมาะสม เพ่ือใหการ
เรียนรูน้ันนํ าไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อปวงชน

 1.30  จุดท่ีนาสนใจคือ ควรจะใหมีการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมไดเพิ่มมาก
ขึ้น และเพ่ือใหแนใจวา การเรียนรูของแตละคนน้ันมีความสัมพันธกับทักษะ ความรูและความ
สามารถในการเขาถึง รวมทั้งสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ ไดเต็มตามศักยภาพของมัน
อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกอตั้งศูนยการเรียนรูระดับทองถ่ิน และ มีการจัดซ้ือ
อุปกรณสํ าหรับใชภายในศูนยฯ ดวย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงไปยังโครงขาย  แหงชาติเพื่อการ
เรียนรู ทักษะความสามารถและมาตรฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันควรจะมีองคกร



ติดตามดูแล และมีแผนงานอยูในหลักสูตรของชาติทุกระดับและทุกโปรแกรมของการ
ศึกษาตอเน่ือง และระดับอุดมศึกษา

 1.31  ผูจัดสรรเงินทุน และผูจัดการอาวุโส ควรจะไดทุมเททรัพยากรเพื่อจัดการ ให
หนวยงาน / สถาบันตาง ๆ ไดพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในการใชและไดรับ
การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีสอดคลองและจํ าเปนตามคุณสมบัติและวุฒิท่ี
เหมาะสม กรอบการตรวจสอบควรที่จะไดมีการทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนา
ของหนวยงานในเรื่องน้ี นอกจากน้ัน ควรไดมีการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของชาติใหม ซ่ึงจะท ําใหมีการเช่ือมระบบท่ีติดต้ังอยูเดิมสํ าหรับการอุดมศึกษาและการศึกษาตอ
เน่ือง โดยอาศัยเครือขาย JANET และ SUPER JANET รวมทั้งจะท ําใหเกิดการ    แขงขันใน
การลงทุน

ยุทธศาสตรที่  10   การจัดสรรเงินทุนกับการใชจาย

 1.32  ผูดูแลงบประมาณ ผูจัดสรรเงินทุน และผูอุปถัมภดานการเรยีนรู ควรท่ีจะ ทบ
ทวนและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติ รวมท้ังการจัดการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา ไดสรางมาตร
การในการจูงใจใหกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้น ในวาระ
การปฏิบัติงานของรัฐสภาชุดน้ีรัฐบาลควรที่จะมีความมุงมั่นอยางเปนระบบที่จะใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือการเรียนรูตลอดชวิีตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งนี ้ โดยรวมถึง
หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  ผูประกอบการ  องคกรการกุศล  และประชาชนทั่วไป

 1.33  จุดมุงหมายในการจัดสรรเงินทุนของรัฐ ควรที่จะ
•  ผอนคลายกลไกควบคมุการลงทุนของรฐัใหมากท่ีสุด
•  ค ํานึงถึงดุลยภาพของการใชจายระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนที่แสดงให
เห็นถึงผลตอบแทนทางการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน

•  จัดสรรทรัพยากรใหมของรัฐใหกับผูมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ของประเทศตํ ่ากวาระดับ 3 (ระดับ 3 เปนระดับเปาหมายที่สํ าคัญ    ของ
ชาต)ิ

•  กระตุนใหนายจางลงทุนเพ่ือลูกจางของตนทุกคน และในทุก ๆ ภาคสวน
ทางเศรษฐกิจ



•  สรรคสรางระบบการกํ ากับดูแลและจัดสรรเงินทุนในลักษณะที่ท ําให
สถาบันการเรียนรูตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตลอดชีวิต

•  สงเสริมใหปจเจกชนลงทุนเพ่ือการน้ีใหมากข้ึน โดยรวมถึงการเปดบัญชี
การเรียนรูสวนบุคคล

 1.34 รัฐควรเปนผูนํ าในการจัดตั้งมูลนิธิสหัสวรรษใหมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยดํ าเนินการตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมาธิการเคนเนด้ีท่ีใหมีการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การเรียนรูขึ้น มูลนิธิดังกลาวมีเปาหมายสงเสริมนวัตกรรม เผยแพรแนวปฏิบัติที่ด ี และ “อัด
ฉีด” ความคิดริเริ่มใหม ๆ มูลนิธินี้ควรจะเปนความคิดริเริ่มของภาครัฐกับภาค เอกชน โดยมี
เจาหนาท่ีระดับบริหารเพียงไมก่ีคนเทาน้ัน เร่ิมรับเงินจากกองทุนสลากกินแบงแหงชาติ ตั้งแตป
2000 ผนวกกับกองทุนสมทบจากภาครัฐและเอกชน (แตในขณะที่ยัง  ไมมีเงินทุนกอนน้ี รัฐ
จะตองจัดสรรเงินทุนในสวนน้ีใหกับโครงการความคิดริเร่ิมของชมุชนบางโครงการไปกอน)

 เปาหมายหลักในการสนับสนุน ไดแก
•  ปลูกฝงนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
•  สนับสนุนความคิดริเริ่มที่มุงพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตในกลุมบุคคลที่
ไมมีสวนรวมในการเรียนรู

•  สงเสริมโครงการตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนรูผานทางสถาบันครอบครัว
และชุมชน

 1.35 โดยหลักการ การใหทุน การกูยืม การเขาถึงเงินทุน รัฐควรใหความ       ชวย
เหลือแกผูเรียนท่ีศึกษาตอดานวิชาชีพหรือศึกษาตอบางเวลา กับผูเรียนท่ีศึกษาตอระดับอุดม
ศึกษาหรือศึกษาตอเต็มเวลาอยางเทาเทียมกัน สํ าหรับการดํ าเนินงานขางตนจะตองอาศัยการ
ปรับดุลยภาพในการจัดสรรเงินทุนท้ังหมด ซ่ึงครอบคลุมถึงการปรับภายในรูปแบบกับระดับ
ของกิจกรรมการเรียนรูควบคูกันไป นอกจากน้ัน ควรเริ่มโครงการริเริ่มที่มุงเพิ่มปริมาณเงิน
ทุนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตจากแหลงเงินทุนทุกแหลงทั้งภาครัฐและเอกชน เชน การจัดสรร
เงินทุนรูปแบบใหม (การเปดบญัชีการเรียนรูสวนบุคคล) ในระยะยาว รัฐจํ าเปนจะตองลงทุน
สรางระบบสนับสนุนผูเรียนในลักษณะเสมอภาค  โดยไมคํ านึงถึงอายุของผูเรียน รวมทั้งรูป
แบบและระดับของการเรียนรู

 1.36  รัฐควรเปดประเด็นการอภิปรายทางการเมืองที่เปดกวาง เพื่อใหสาธารณชนไดมี
สวนรวมและเปนการกระตุนใหมีการทบทวนดุลยภาพในเร่ืองการลงทุน นอกจากน้ัน ควรจะ
ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณของทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดประสิทธิ



ภาพระหวางรูปแบบท่ีแตกตางกันในทุกระดับของการเรียนรูตลอดชวิีตถึงผล   ตอบแทนของ
การลงทุนเพื่อการเรียนรู ภายหลังการศึกษาภาคบังคับและการฝกอบรม รวมทั้งผล
ประโยชนระยะยาวที่ตองมองถึงประโยชนที่ปจเจกชนและชุมชนไดรับ



ภาคท่ี  2
ความจ ําเปนที่จะตองเรียนรูตลอดชีวิต
        “เรากํ าลังดํ ารงชีวิตฝากระแสคล่ืนของความเปล่ียนแปลง
ซ่ึงจะกอใหเกิดการปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจและการเมือง
ในรูปแบบใหมในศตวรรษท่ีกํ าลังจะมาถึง… ทรัพยสินใน
ข้ันปฐมภูมิของแตละประเทศข้ึนอยูกับทักษะและไหวพริบ
ของพลเมืองในชาติ เม่ือเปนเชนน้ี ภารกิจพ้ืนฐานทางดาน
การเมืองของทุกชาติก็จะตองรับมือกับอิทธิพลตาง ๆ ของ
เศรษฐกิจโลก ท่ีจะดงึสังคมใหเสียศูนยโดยการเขาไปกัด
กรอนทํ าลายสายใยซ่ึงโยงยึดพลเมืองของชาติเขาไว
ดวยกันสงผลใหผูท่ีมีทักษะและไหวพริบปฏิภาณมากท่ีสุด 
กลายเปนผูที่มั่งคั่งยิ่งไปกวาเดิม ขณะท่ีประชากรผูดอย
ในทักษะตองเผชิญกับสภาวะมาตรฐานการครองชีพที่
เส่ือมถอยลงเร่ือย ๆ”

โรเบิรต  ไรช (2534)
“ภารกิจของประชาชาติ”

(The Work of Nations)



บทที ่ 2   : ภารกิจที่ทาทาย

 บทที ่ 2 น้ี จะนํ าเสนอใหเห็นถึงสถานการณปจจุบัน สภาพความเปลี่ยนแปลงที่   จะ
ตองเผชิญในศตวรรษท่ี 21  ความจํ าเปนที่จะตองเรียนรูตลอดชีวิต ไปตามล ําดับหัวขอ ดังนี้

1. การเปล่ียนแปลง
2. สภาพเศรษฐกิจกับการจางงาน
3. ทักษะใหมกับมุมมองใหม
4. บทบาทของการเรียนรู
5. การเปล่ียนแปลงในชุมชนและในสังคม
6. การเรียนรูกับการพัฒนาชุมชน
7. ความเหลื่อมลํ ้า การแบงแยก และการกีดกันทางสังคม
8. การแบงแยกทางดานการเรียนรู
9. ขอควรระวัง
10. กลุมบุคคลดอยโอกาส
11. ความใฝฝน  คานิยม  และความเปนพลเมืองที่พึงประสงค
12. ยุคสมัยสารสนเทศ
13. ปญหาทาทายอ่ืน ๆ และโอกาส

การเปล่ียนแปลง

2.1 ขณะที่ศตวรรษที่ 21 กํ าลังจะมาถึง ประชาชนพลเมืองในสหราชอาณาจักร    ตอง
เผชิญหนากับความไมแนนอน ความเสี่ยง ความไรเสถียรภาพ การแบงแยกผสมผสานไปกับ
โอกาส ในลักษณะนาพิศวงงงงวย เชนเดียวกับพลเมืองของชาติอื่น ๆ ในโลก ปญหาทาทาย
อันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เปนท่ีประจักษตอสายตาในทุกดาน อาทิ จาก
การเปล่ียนแปลงขนานใหญในองคกรของภาคอุตสาหกรรม ตลาด     แรงงาน การงานอาชีพ
และอุปสงคเกี่ยวกับทักษะใหม ๆ นอกจากน้ี ยังรวมถึงการ   เปล่ียนแปลงดานโครงสรางของ
ครอบครัว ชุมชน บทบาทและสัมพันธภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ตลอดจนเทคโนโลยี และรูปแบบ
ใหม ๆ ของการส่ือสารอีกดวย ปญหาทาทายท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอเอกลักษณของปจเจกชน



แตขณะเดียวกันก็สรางโอกาสใหม ๆ ใหกับพลเมือง   ที่ขยันขันแข็ง รวมทั้งมีผลตอธรรมชาติ
และรูปแบบขององคความรูอีกดวย

2.2 การรับมอืกับปญหาทาทายดังกลาวขางตน สวนหน่ึงสามารถทํ าไดดวยการ
สรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของปวงชนขึ้นมา แตมิไดหมายความวาการเรียนรูตลอด
ชีวิตจะเปนหนทางเดียวในการแกปญหาท้ังหลายท้ังปวง หรอืวาการพัฒนาวัฒนธรรมการ
เรียนรูจะเปนคํ าตอบสํ าเร็จรูปท่ีจะชวยแกปญหาทาทายตาง ๆ ท่ีประเทศชาติกํ าลังเผชิญอยู
ไดโดยอัตโนมัติ เพราะการกลาวอางเชนน้ันจะเปนการ สรางภาพมายา ซึ่งจะเขาไปบอน
ท ําลายเปาประสงคของการเรียนรูตลอดชีวิต เน่ืองจากทายท่ีสุดแลวความคาดหวังวาการเรียนรู
ตลอดชีวิตจะเปนยาครอบจักรวาลแกปญหาทาทายไดทุกเรื่องยอมเปนจริงไปไมได การเรียนรู
อาจจะเปนปจจัยสํ าคัญท่ีชวยแกปญหาได แตก็ไมควรน ําการเรียนรูเขามาแทนท่ีการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เพราะเปนเรื่องที่เปนไปไมไดเชนกัน

สภาพเศรษฐกิจกับการจางงาน

2.3  อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนกํ าลังแผเขาครอบคลุมวิถีชีวิตประจํ าวันของผูคนใน
ประเทศ และการด ําเนินธุรกิจมากข้ึนทุกขณะ การแขงขันที่เปนไปอยางดุเดือดในระดับโลก
ผนวกกับการปลอยเสรตีลาดการคา คือ สาเหตุท่ีทํ าใหภาคอตุสาหกรรมหดตัว      ในบางสวน
และขยายตัวในสวนอ่ืน ๆ กอใหเกิดอุปสงคแรงงานที่มีฝมือมากขึ้น รวมทั้ง เปดโอกาสใน
การจางงานสํ าหรับชุมชนบางแหงและบางประเทศดวย นอกจากน้ี จํ านวนของสตรีที่
ประกอบอาชีพหรือกลับเขาไปท ํางานใหมก็เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันการจางงานในลักษณะไม
เต็มเวลาก็ขยายวงกวางข้ึนเร่ือย ๆ และอายุของคนท ํางานก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิม

2.4  ความเปล่ียนแปลงในดานการงานท่ีเห็นไดชัด คือ การมีหนาท่ีการงานใหม ๆ เกิด
ขึ้นควบคูไปกับการปรับโครงสรางขององคกรใหม การนํ าเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช  การลด
ขนาดของสถานประกอบการ รวมท้ังการออกแบบ การผลิต และการจัดสงสินคาและบริการ
ใหม ๆ โอกาสในการจางแรงงานไรฝมือ หรือกึ่งฝมือกํ าลังหดหายไปทุกที และผูที่มีทักษะ
เฉพาะดานในภาคอุตสาหกรรมก็ตกอยูในสภาวะเส่ียงตอการตกงานมากย่ิงข้ึนเชนกัน ความ
เปล่ียนแปลงยังไดแพรระบาดไปยังมติิของเวลา สถานท่ี รูปแบบ และ     มโนทัศนท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการทํ างานดวย ซ่ึงมิไดสงผลใหเกิดหนาท่ีการงานท่ีหลากหลาย มากกวาเดิมเทาน้ัน แตยัง
ไดครอบคลุมไปถึงกิจกรรมที่เก่ียวพันกับชุมชน กิจกรรม    อาสาสมคัร  กิจกรรมท่ีตองใส
ใจดูแลครอบครัวอีกดวย



2.5 ความเปล่ียนแปลงดังกลาว สงผลกระทบโดยตรงตอผูคนในดานตาง ๆ       ตอ
ไปน้ี คือ อนาคตที่จะไดรับการจางเขาท ํางาน ความม่ันคง ความเจริญกาวหนา  สถาบันครอบ
ครัว ชุมชน รวมทั้งจิตส ํานึกท่ีโยงใยในถ่ินกํ าเนิด และเอกลักษณแหงตน หากมองไปที่ชุมชน
บางแหง หรือกลุมสังคมบางกลุม หรือครอบครัวบางครอบครัวแลว   จะเห็นไดวา คนเปน
จํ านวนมากตองเผชิญกับปญหาการถูกปลดออกจากงาน และประสบ-การณอันขมข่ืนจากการ
ตกงานอยางตอเน่ือง บางคนก็ติดอยูในชุมชนท่ี “มีการจางงานนอย” หรืออยูในครอบครัวที่
“มีสมาชกิวางงานเสียเปนสวนใหญ” ขณะท่ีคนอีกกลุมหน่ึงกลับอยูในท่ี ๆ “มีการจางงานมาก
มาย” ทวา ในเวลาเดียวกันน้ี เมื่อเศรษฐกิจผันแปร   งานประเภทใหม ๆ ก็ถือกํ าเนิดข้ึนมาซ่ึง
เทากับเปนการเปดโอกาสใหม ๆ ในการใชทักษะและไหวพริบในทางธุรกิจ บทบาทหน่ึงของ
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ก็คือ เปดทางเลือกและโอกาสเหลาน้ันใหกับประชา
ชนของเรานั่นเอง

ทักษะใหมกับมุมมองใหม

2.6  สามในส่ีของนายจางท่ีมีคนทํ างานมากกวา 25 คนข้ึนไป เช่ือวามีความจํ าเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองเพิ่มพูนทักษะแรงงานใหมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวน
การทางเทคโนโลยีและการจัดองคกร และมีแนวโนมวา แรงงานไรฝมือและแรงงานที่ไรคุณ
วุฒิจะตองประสบกับปญหาการวางงาน สมาพันธนายจางทางดานวิศวกรรมไดออกมาคาด
การณวา เมื่อส้ินสุดทศวรรษแรกของศตวรรษใหม งานทางดานวิศวกรรม    จะจางแรงงาน
บัณฑิต และชางที่มีคุณวุฒิมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูหลายเทา โดยที่รอยละ 50 ของแรงงานใหมที่เขา
สูภาคอุตสาหกรรมจะเปนผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว

2.7 ผูท่ีมีทักษะ ศักยภาพ และมุมมองท่ีหลากหลายเทาน้ัน จึงจะอยูเหนือความเปล่ียน
แปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แทนท่ีจะตองตกเปนผูรับมือฝายเดียว การเรียนรูตลอด
ชีวิตชวยใหผูคนฉกฉวยโอกาสใหม ๆ เอาไวได ชวยใหสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลง
ไดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถกํ าหนดทิศทางชีวิตไดดวยตนเอง  ไมวาจะเปนเร่ืองการ
งานหรือเรื่องอื่น ๆ ก็ตาม กิจกรรมดังกลาวจะกระทํ าท้ังในนามของปจเจกชนและของสวน
รวม

2.8 สํ าหรับผูที่ท ํางานท่ีใชทักษะนอย และไดรับคาแรงตํ ่า หรือผูตกงาน และผูที่
พยายามจะทํ าใหธุรกิจใหมขนาดเล็ก ๆ ประสบความสํ าเร็จน้ัน การเพิ่มพูนทักษะแตเพียง
อยางเดียวคงจะไมเกิดประโยชนมากนัก เพราะเขาเหลาน้ีจํ าเปนตองมีงานที่ดีท ํา และ   จะตอง



ประสบผลสํ าเร็จทางธุรกิจพรอมกันไปดวย เพราะฉะนั้น จึงจะตองกระท ําอยางใดอยางหน่ึง
เพ่ือชวยใหพวกเขาพนจากวงจรอุบาทวของคาแรงต่ํ า สภาพการท ํางานที่เลวรายและไรซึ่ง
อนาคตใหสํ าเร็จใหจงได นอกจากน้ี การเรียนรูท่ีลงลึกอยางเหมาะสมจะสามารถชวยธุรกิจ
ขนาดเล็กไดเปนอยางดี

2.9 การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวได จะตองมีการปฏิวัติทักษะกันในทุกระดับ   มี
ความคิดริเริ่มใหม ๆ ทางดานนโยบายท่ีฉีกแนวไปจากเดิม และที่ส ําคญั คือ จะตองมีการให
บริการเพิ่มพูนทักษะใหม ๆ ใหกวางไกลแกกลุมผูถูกกีดกันจากโอกาสน้ี รวมทั้งตองพัฒนา
มุมมองใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิมใหแกพวกเขาดวย ทักษะท่ีเปนแกนกลางซ่ึงถายโอนปรับ
เปล่ียนไดงาย เปนส่ิงท่ีจํ าเปนสํ าหรับผูท่ีตองการความกาวหนาในการท ํางาน หรือผูที่เสี่ยงตอ
การถูกทอดท้ิงอยูเบ้ืองหลังอันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลง หรือผูที่ไมมีโอกาสปรับปรุง
ทักษะของตนเอง เพราะทักษะดังกลาวจะชวยสรางเสริมสถานภาพในตลาดแรงงานใหแข็ง
แกรงข้ึน ดังน้ัน จึงควรกํ าหนดเปาหมายท่ีจะชวยใหกลุมคนเหลาน้ีสามารถ รับมือกับกระแส
แหงความเปล่ียนแปลง รวมท้ังเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขนัใหกับภาค
ธุรกิจและองคกรอื่น ๆ ควบคูกันไปดวย หากกระทํ าไดตามแนวทางน้ี   ก็จะสามารถพัฒนารูป
แบบของการตอบสนองสภาวะการจางงาน รวมท้ังความยืดหยุนในลักษณะท่ีจะยังประโยชน
ใหกับคนหมูมากไดในท่ีสุด

บทบาทของการเรียนรู

2.10  การตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีสํ าคญั ๆ ดังไดกลาวไวขางตน สามารถทํ าได
หลายวิธี สวนหน่ึงน้ันสามารถกระทํ าไดโดยการขยายโอกาส และศักยภาพในการเรียนรูใหแก
ปวงชน ซ่ึงมิไดหมายความเพียงการปรับเปล่ียนนโยบายกอนหนาน้ันใหเรียบรอยและทาสีใหม
ใหสดใสข้ึนเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเด็นตาง ๆ ท่ีควรใหความสํ าคญั
เปนพิเศษอีกดวย

2.11 การท่ีจะไปใหถึงเปาหมายท่ีวางไวน้ัน จํ าเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยาง ลุมลึก
ในวัฒนธรรมของเรา และในแนวทางท่ีจะไปสูโลกแหงการงานอาชีพ ซ่ึงในกรณีน้ี องคกร
ธุรกิจท่ีประสบผลสํ าเร็จหลายองคกรไดแสดงใหประจักษแลว ดวยการยึดมั่นอยูในปณิธานที่
จะกลายมาเปน “องคกรแหงการเรียนรู” ใหได นอกจากน้ี จะตองปรับเปล่ียนการใหความ
สํ าคัญเรื่องความเชื่อ ความใฝฝนของผูคน การใหบริการและการสนับสนุน เงินทุนเพ่ือการ
เรียนรูใหสอดคลองตามไปดวย แนวคิดวาดวยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิ และการ   วัดผลการเรียนรู รวม



ถึงภาษาและศัพทที่ใชอธิบายเรื่องนี้ ก็ควรไดรับการปรับเปลี่ยน  เชนกัน แตที่ส ําคัญเหนือส่ิง
อ่ืนใด คือ ตองเนนย้ํ าใหเห็นถึงความส ําคัญของการเรียนรูวาเปนส่ิงท่ีชวยใหผูคนและองคกร
ตาง ๆ สามารถรับมือกับกระแสความเปล่ียนแปลง ซึ่งบางสวนยังสังเกตเห็นไดไมชัด และ
สามารถพลิกผันวิกฤตการณใหกลายเปนโอกาสได

การเปล่ียนแปลงในชุมชนและในสังคม

2.12 ในสวนของชุมชนและวิถีชีวิตทางสังคม ก็เกิดความเปล่ียนแปลงที่สํ าคัญ  เชน
กัน และสงผลใหเกิดปญหาทาทายสํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะที่แตกตางออกไป
รูปแบบของวิถีชีวิตในครอบครัวทุกวันน้ีเต็มไปดวยความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการขยายตัว
ของครอบครัวท่ีมีผูปกครองเพียงคนเดียว และครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเพียงคนเดียว โดยทั่วไป
ครอบครัวจะมีขนาดที่เล็กกวาในอดีต และมีการเคล่ือนยายมากกวาเชนกัน    บทบาทและ
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวและในสถานท่ีอ่ืน ๆ กํ าลังถูกปรับเปลี่ยน โดย
เฉพาะอยางย่ิงจากสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางดานประสบการณและความคาดหวังของ
สตร ี และจากการมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ผนวกกับชวงวัยหลังเกษียณจากการงานอาชีพท่ียาวข้ึน
ดวย ความเปล่ียนแปลงอันลุมลึกยังไดแผซานเขาไปยังสัมพันธภาพระหวางผูคนตางรุนตางวัย
รวมท้ังความรับผดิชอบในการใหการดูแลสมาชิกในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน  สํ าหรับคนเปน
จํ านวนมากอีกดวย

2.13 นอกจากน้ี ยังมีความเปลี่ยนแปลงในดานอื่น ๆ อีก อาทิ รูปแบบของนันทนาการ
และการบริโภค วิถีการดํ าเนินชีวิตโดยทั่วไป กิจกรรมทางดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
และประชากรในภาพรวม พลเมืองเชื้อสายเอเชียและชนผิวดํ าไดเขามาตั้ง   รกรากในสหราช
อาณาจักร จนถึงปจจุบันนับเปนรุนท่ี 2 และ 3 คือ รุนลูกรุนหลานแลว  นัยท่ีพบเห็นไดเนือง ๆ
ก็คือ ความจํ าเปนท่ีจะตองใหการยอมรับนับถือในวัฒนธรรมทางเช้ือชาติและเผาพันธุท่ีหลาก
หลาย คานิยมและศาสนาท่ีแตกตาง ตลอดจนขนบประเพณีและวิสัยทัศนที่ตางกัน แนวคิดเชน
น้ีจํ าตองไดรับการตอบสนองอยางเต็มกํ าลังในการใหบริการการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงมีภูมิ
หลังของการขัดขวางลัทธิแบงแยกเช้ือชาติ สงเสรมิ   ขันติธรรม และการยกยองนับถือซ่ึงกัน
และกันระหวางผูคนที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติและ ชาติพันธุท่ีแตกตาง



การเรียนรูกับการพัฒนาชุมชน

2.14 ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลาวมา ผนวกกับสวนท่ีเกิดในภาคเศรษฐกิจ  สงผล
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในวิถีชีวิตของชุมชนอยางหลีกเล่ียงไมได การเปล่ียนแปลงโครง
สรางการจางงานท่ีมีมาแตเดิม มักกอใหเกิดการถอดถอนคนเกาแก ท ําใหกลุมคนพวกน้ีอยูใน
ขายถูกกีดกันทางสังคมมากข้ึน ขณะที่สมาชิกชุมชนคนอื่น ๆ ก็ตองเผชิญกับปญหาทางดาน
อ่ืนเชนกัน ทวาโครงสรางทางสังคมรูปแบบใหมก็ทํ าใหเกิดรูปแบบของความคิดรเิร่ิมในชุมชน
ที่ตางออกไป ในลักษณะของกิจกรรมเพ่ือชุมชนท่ีมีพลังและจินตนาการหลากหลายประเภท
จากจุดน้ีการเรียนรูตลอดชีวิตสามารถแสดงบทบาทไดมากกวาการเขาไปชวยผูคนในการรับ
มือกับความเปล่ียนแปลง โดยสามารถเขาไปใหการสนับสนุนโครงการของชุมชนท่ีมีความ
คิดใหม และเชิดชูตัวอยางอันสรางสรรคท้ังหลายของการพัฒนา ชุมชนไดอีกดวย

2.15 สํ าหรับคนที่อาศัยอยูในถ่ินทุรกันดาร โดยเฉพาะที่ที่บริการของรัฐเขาไป ไม
ถึงน้ัน การเขารวมกิจกรรมการศึกษาของชุมชน หรือการเรียนรูทางไกลจะเปนการสรางมิติที่
สํ าคัญยิ่งในการเขาสังคมหรือการเขาไปเก่ียวโยงกับสังคมภายนอก นอกจากน้ัน  การเรียน
รูยังมีบทบาทในดานอ่ืน ๆ อีก ไดแก การชวยฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคม การสรางศักย
ภาพของชุมชนใหแข็งแกรง ตลอดจนการปลุกจิตสํ านึกใหรูคุณคาของตนเอง  การสรางทัศนะ
การมองโลกในแงดีใหแกชุมชนท่ีถูกโหมกระหน่ํ าจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การลม
สลายของภาคอุตสาหกรรม การปรับเปล่ียนโครงสราง และการถูกปลดออกจากงานในเวลาอัน
รวดเร็ว หลักสูตรการศึกษาตามจินตนาการ (Imaginative education programmes) เมื่อผนวกเขา
กับการใชเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ อยางเหมาะสม จะกลายเปนปจจัยหลักของการฟนฟู
ความรวมมือรวมใจจากหุนสวนท่ีเก่ียวของในชุมชน  ในเรื่องโครงการความคิดริเริ่มพัฒนาชุม
ชน ภาคธุรกิจชุมชน สภาธุรกิจการจัดฝกอบรม เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน และผูใหบริการทางดาน
การเรียนรู สวนผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดลํ าดับความสํ าคัญของกิจกรรมและการจัดสรร
ทรัพยากรทั้งหลาย อาทิ สภาจัดสรร   เงินทุน และสภาธุรกิจการจัดฝกอบรม ก็จํ าเปนจะตอง
สรางความม่ันใจวามีกลไกท่ีเหมาะสมในการใหการสนับสนุนความคิดริเริม่ดังกลาวจริง ๆ ทั้ง
น้ี เพื่อประกันเรื่องคุณภาพการเรียนรู

ความเหล่ือมล้ํ า  การแบงแยก  และการกีดกันทางสังคม

2.16  ปญหาทาทายท่ีใหญย่ิงและนาวิตกประการหน่ึงในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ไดแก
ความเหลื่อมลํ ้าทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงขยายตัวกวางข้ึนทุกขณะ ผลที่ตามมา ก็คือ ความ



ยากจนเพ่ิมมากข้ึน การกีดกันทางสังคมมากข้ึน และความกาวหนาในชีวิตการงาน   ที่ลดนอย
ลงสํ าหรับผูที่ไมไดรับประโยชนใด ๆ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนโอกาสใหม ๆ
ที่เกิดขึ้น ความเหล่ือมล้ํ าและการแบงแยกดังกลาวน้ัน จะพบเห็นไดตั้งแตเรื่องของรายไดและ
ความมั่งคั่งไปจนถึงเรื่องของที่พักอาศัย การจางงาน การคมนาคม  ขนสง สุขอนามัย การ
ศึกษา และการฝกอบรมเลยทีเดียว ซ่ึงในหลาย ๆ เรื่องเปนความเหลื่อมลํ ้าซ้ํ าซอนท่ีเนนย้ํ าให
เห็นถึงความไมเสมอภาคไดแจมชัดย่ิงข้ึน สงผลใหเกิดกลุมคนสองประเภท คือ กลุมคนท่ีถูกกีด
กันในหลากหลายรปูแบบ กับกลุมอภิสิทธ์ิชนท่ีเปรยีบเสมือน “ชนชั้นสุดยอด” ของสังคม

2.17 ถอยแถลงของคณะกรรมาธิการ อธิการบดี/อธิการ ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหา
ทาทายดังกลาว พรอมทั้งบทบาทของการศึกษาที่จะชวยแกไขปญหาน้ีได โดยขยายบริการ
การศึกษาใหครอบคลุมการเรียนรูทุกระดับและทุกรูปแบบ และยังระบุวา ความเปนปก
แผนของสังคม “จะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพก็ดวยกระบวนการทางการศึกษา และเมื่อ
ความจํ าเปนทางดานเศรษฐกิจกอใหเกิดอุปสงคแรงงานท่ีมีทักษะ และการศึกษาสูงมากข้ึน
แรงงานท่ีไรการศึกษาก็จะถูกละท้ิงไวเบ้ืองหลังหางไกลกวาสภาวะท่ีเปนอยูในปจจุบัน การ
ปลอยใหเกิดชองวางระหวางผูมีทักษะสูงกับผูมีทักษะตํ่ าหรือไรทักษะ  จะท ําใหผูคนท่ีไรการ
ศึกษามีลักษณะซังกะตาย และด ํารงชพีอยูอยางไรสิทธิไรเสียงใด ๆ ความแปลกแยกที่แพร
ขยายออกไปคือภัยคุกคามเสถียรภาพของสังคม การจัดการศึกษา  ไมใชภารกิจที่ใชเงินทอง
เพียงเล็กนอย ทวาคาเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสังคมสํ าหรับความเขลาเบาปญญาก็อยูใน
เกณฑท่ีสูงเอาการทีเดียว” (มหาวิทยาลัยของเรา อนาคต ของเรา : CVCP, 2539, Our
Universities Our Future)

2.18 ภายใตสภาพการณท่ีมีความเหล่ือมล้ํ าทางสังคมมากข้ึนน้ัน ผูคนมักจะมองวาการ
ศึกษาคือตนเหตุท่ีกอใหเกิดความไมเสมอภาค หรือไมก็เปนปจจัยท่ีหนุนใหเกิดความไมเสมอ
ภาคข้ึนอยางใดอยางหน่ึง ดวยเหตุน้ี คนท่ีตองเผชิญกับปญหาความเหล่ือมล้ํ าและการกีดกัน
อยางเปนระบบ จึงด ํารงชีวิตอยูนอกขอบเขตของสถาบันหลักของสังคม และ    ไมรูสึกใยดีไป
กับความเพียรพยายามอยางจริงใจในการกระตุนใหพวกเขาไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรู
ตลอดชีวิต น่ีคือหน่ึงในปญหาทาทายท่ีใหญหลวงท่ีสุดในการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตสํ าหรับปวงชนในสหราชอาณาจักร และจะถูกจับข้ึนมาเปนประเด็นพิเศษสํ าหรับ
โครงการขอตกลงใหมเพือ่ผูวางงานในระยะยาวของรฐับาล



การแบงแยกทางดานการเรียนรู

2.19  ถึงแมวาจํ านวนของผูศึกษาตอเน่ืองและผูท่ีเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะสูงข้ึน
และโอกาสในการเรียนรู ณ สถานประกอบการจะเพ่ิมมากขึน้ในทศวรรษท่ีผานมา แตทวายัง
มีความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนในการเขาถึงและโอกาสที่จะไดเรียนรูของคนที่เปนผูใชแรง
งานกับแรงงานที่ไรฝมือ พวกที่มีทักษะนอย ที่อยูปลายแถวของสายการบังคับบัญชาและมีราย
ไดตํ ่ามีโอกาสนอยมากที่จะผานการคัดเลือกจากสถานประกอบการเพื่อใหไดรับการเรียนรู
อยางเปนกิจจะลักษณะ ปจจุบันน้ีมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองพูดถึงปญหา “การแบงแยก
ทางดานการเรียนรู” ณ สถานประกอบการซึ่งเปนอันตรายและมองเห็นได ชัดเจนเชนเดียวกับ
การแบงแยกในระดับสังคมฝายหน่ึง ไดแก พวกที่มีคุณวุฒิเหมาะสม อยูแลว แตก็ยังคงแสดง
บทบาทของผูเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อีกฝายหนึ่งคือ ผูท่ีออกมาจากการศึกษาโดยท่ี
สวนใหญไรคุณวุฒิ หรือเปนผูที่ไมของเกี่ยวกับการเรียนรู และ  ไมตองการเรียนรูในอนาคต
ดวย

2.20  รายงานการวิจัยและส่ิงตีพิมพจํ านวนมากไดแสดงใหเห็นอยางกระจางชดัถึง
อิทธิพลของการแบงชนช้ันทางสังคม ที่มีตอโอกาสและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สถาบันแหง
ชาติวาดวยการศึกษาตอเน่ืองของผูใหญ พบวา จํ านวนแรงงานไรทักษะและก่ึงทักษะมากกวา
ครึ่งหน่ึง กลาววา นับตั้งแตจบการศึกษาภาคบังคับออกมาแลวก็ไมเคยเขาไปรวมกิจกรรม
เก่ียวกับการเรียนรูใด ๆ เลย ขณะที่จ ํานวนต่ํ ากวาหน่ึงในหาของนักวิชาชีพและผูจัดการเทาน้ัน
ท่ีอยูในขายดังกลาว และส่ีในหาของผูท่ียอมรับวาตนเองไมไดเก่ียวของกับการเรียนรูหลังจบ
ออกมาแลว คิดวาพวกเขาคงจะไมเรียนรูในเรื่องใด ๆ ในอนาคต  เชนกัน (Sargant et al,
2540)

2.21 การศึกษาถึงผลกระทบของการขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีมีตอวิถีชีวิตของกลุมคนอายุ
37 ป  (It doesn’t Get Any Better, 2540) ของสํ านักงานพัฒนาทักษะพ้ืนฐานสรุปวา แรงงานที่
มีทักษะดานการรูหนังสือและการค ํานวณในระดับออน มีแนวโนมที่จะตองเปนคนวางงาน
หรอืตองทํ างานท่ีมีรายไดต่ํ า ขาดโอกาสท่ีจะกาวหนา และโอกาสในการได เขารับการฝกอบ
รมเกี่ยวกับงาน นอกจากน้ัน ยังมักเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยไมด ี เมื่อเปรียบเทียบกับผูท่ีมีทักษะ
สูงกวา หรือมิฉะน้ันก็ตองตกอยูในสภาวะหดหูและไมสูจะมีบทบาทในชุมชนหรือการออกเสียง
เลือกต้ัง ในทางตรงขาม นักศึกษาท่ีเขารบัการศึกษาตอเน่ือง  ผูซ่ึงถึงแมจะมีทักษะพ้ืนฐานท่ี
ออน แตก็มักจะประสบความสํ าเร็จ หากไดรับการสนับสนุนจากมืออาชีพอยางเปนระบบ “ใน
กระแสการเรียนรู” (Staying the Course, Basic Skills Agency, 2540)



2.22  ผลการสํ ารวจท้ังของเดียริงกและเคนเนด้ีตางยนืยันถึงการแบงแยกทางดานการ
เรียนรูดังกลาวแลวขางตน ผลงานวิจัยของคณะกรรมาธิการติดตามผลการอุดมศึกษาแหงชาติ
พบวา จํ านวน 4 ใน 5 ของกลุมคนอาย ุ 18 ป ที่มีภูมิหลังเกี่ยวกับวิชาชีพ และการจัดการใน
ระดับอาวุโสกํ าลังเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะที่ 1 ใน 10 ของกลุมคนที่ไรทักษะ
เทาน้ันท่ีตัดสินใจเรียนตอ (Robertson and Hillman 2540) รายงานเร่ืองการเขามามีสวนรวมท่ี
มากข้ึนกวาเดิม สํ าหรับสภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง น้ัน เฮเลนา เคนเนดี ้ กลาวถึง
ความสํ าเร็จของการดึงผูคนใหเขามามีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให
มากขึ้นตามนโยบายวา “สวนใหญอยูที่การเปดโอกาส    ใหกับผูที่ประสบผลสํ าเร็จอยูกอน
ใหยังคงรักษาสัมฤทธิผลไวไดตอไปอีก” เชนเดียวกับที่     ผูวิพากษรายงานของเคนเนดี้คน
หน่ึงไดต้ังขอสังเกตไววา “ถาหากคร้ังแรกคุณไมประสบผลสํ าเร็จ คุณก็จะไมประสบผล
สํ าเร็จอยูน่ันเอง”

2.23 ในสถานที่ท ํางานก็เชนกัน มีหลักฐานบงบอกวาโอกาสในการเรียนรูน้ัน
มักจะไปตกอยูในกลุมผูที่มีคุณวุฒิอยูแลว นักวิชาชีพ หรือไมก็กลุมผูจัดการอาวุโส ผล  การ
สํ ารวจแรงงานช้ีใหเห็นวา กลุมนักวิชาชีพ งานที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ และงานทางดานเทคนิค
มีโอกาสท่ีจะไดรับการฝกอบรมท่ีจัดโดยนายจางมากกวาพวกท่ีทํ างานเปนชางฝมือ งานเสมียน
งานเลขานุการ และงานสวนตัวถึง 2 เทา และมากกวากลุมผูคุม     เครื่องจักร หรือผูทํ างานใน
โรงงานถึง 4 เทา “นายจางบางคนท่ีไมไดฝกงานใหกับคนงานในระดับลาง ๆ โดยคาดเดาเอา
วาเขาเหลาน้ันไมสนใจท่ีจะฝกอบรม ทั้ง ๆ ท่ีรายงานการศึกษาหลายช้ินบงบอกอยางชัดเจนวา
มีหลายคนทีเดยีวท่ีสนใจจะเขารับการฝกอบรม  กลุมคนท่ีไมมีคุณวุฒิอาจจะเขารับการอบรม
ไดยากสักหนอย ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนกลุมท่ีมีความสูญเปลาทางศักยภาพอยางมากท่ีสุดก็วา
ได” (กระทรวงการศึกษาและการจางงาน หรอื DfEE, 2540)

2.24  ดังนั้น กลุมคนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาหลังจากจบออกมาแลว ก็มักจะ
เปนกลุมเดียวกับผูท่ีพลาดโอกาสในการฝกอบรมในสถานท่ีทํ างานอีกดวย ปจจัยหลัก ๆ ที่มีผล
ตอการเรียนรูของผูใหญ ไดแก การออกจากโรงเรียนในวัยเยาว ความยากจน  การขาดวุฒิบัตร
หรือขาดทักษะ สถานภาพต่ํ า ขาดความนับถือในตนเอง และการไรสิทธิไรเสียง

ขอควรระวัง

2.25 ถึงแมขอมูลขางตนจะนาวิตก แตก็ไมควรตีความตามขอมูลน้ันโดยตรง
ประการแรก  การต้ังสมมตฐานวา : การเรียนรูหรือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเทากับวุฒิบัตรน้ัน



เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะแมวาวุฒิบัตรแตละประเภทจะเปนมาตรวัดที่ทรงคุณคาก็จริง แต
การเรียนรูที่ส ําคญั ๆ อีกมากมายก็มิไดลงเอยที่การไดรับวุฒิบัตร ประการท่ีสอง    สวนหน่ึง
อาจจะมาจากความสับสนจากขอแรก ทั้งนี ้ เพราะผูคนจํ านวนมากไมไดตระหนัก หรือมองวา
กิจกรรมที่ตนกระท ําอยูน้ัน คือ “การเรียนรู” ถึงแมนักการศึกษาอาจจะมองวาเปนก็ตามที
ประการท่ีสาม การเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูที่ที่ทํ างานหรอืในชุมชน มักจะเชื่อม
โยงโดยตรงกับการแกปญหาในทางปฏิบัติ และสิ่งที ่ “ไดเรียนรู” ก็อาจจะไมเปนท่ีตระหนัก
หรือเห็นคุณคาในแงของการเรียนรูก็ได  ประการท่ีส่ี  ขาดแคลนมาตรวัดท่ีเช่ือถือไดเก่ียวกับ
ระดับการลงทุนในเร่ืองการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับงานท่ีนายจางเปนผูใหบริการอยูในปจจุบัน ซ่ึงได
รับรายงานอยางเปนทางการวา การลงทุนเพื่อการนี้คอนขางจะสูงมากทีเดียว ประการสุดทาย
ภาพที่นํ าเสนอโดยรวมมักจะละเลยตัวอยางที่ดีของ     การดํ าเนินการขยายโอกาสการเรยีนรู
ในสถานท่ีทํ างานใหกับพนักงานของตนในทุกระดับ

2.26 ฉะน้ัน การพิจารณาขอมูลทั้งปวงที่อางวาไดนํ าเสนอสภาวะการเรียนรู  ตลอด
ชีวิตในสหราชอาณาจักรท่ีเปนอยูในปจจุบัน จะตองกระทํ าดวยความระมัดระวังและถ่ีถวน
ขอมูลที่มีอยูในขณะนี้เปนเพียงขอมูลบางสวนเทานั้น ยังขาดรายละเอียดอีกมาก  กลาวอีกนัย
หน่ึงคือ จะตองมีสารสนเทศท่ีดีกวาปจจุบัน เพ่ือใชเปนฐานในการจัดทํ านโยบายและแผน
ปฏิบัติการในอนาคต

2.27 อยางไรก็ตาม หากวาผูคนมองวากิจกรรมท่ีกระทํ าไมใชการเรียนรู การ   รายงาน
ก็จะเปนไปตามน้ัน และการท่ีจะทบทวนในเร่ืองความสํ าคัญหรอืประสิทธิผลของการเรียนรู
ดังกลาวก็ยอมจะเปนไปไมไดเลย นอกจากน้ี เมื่อผูคนไมไดตระหนักวานั่นคือ  กิจกรรมการ
เรียนรู พวกเขาก็ไมสามารถใครครวญในเรื่องนี้ได การใครครวญอยางพินิจพิเคราะห คือ ขั้น
ตอนท่ีเปนหัวใจสํ าคัญในการทํ าใหการเรียนรูเกิดประสิทธิผลและเกิดการพัฒนา ดังที่โครง
การรณรงคเพื่อการเรียนรูไดใหนิยามไวอยางเดนชัด ดังน้ี  : การเรียนรู คือ “การกระทํ าของ
คนท่ีปรารถนาจะทํ าความเขาใจกับประสบการณท่ีไดพบ ซ่ึงอาจจะเก่ียวโยงกับการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู ความเขาใจ คานิยม รวมทั้งศักยภาพในการใครครวญ การเรียนรูท่ีมีประสิทธิ
ผลยอมจะนํ าพาไปสูการเปล่ียนแปลง  การพัฒนา และความปรารถนาท่ีจะเรียนรูใหมากย่ิง
ข้ึนไปอีก” และถึงจะมีกรณี     ตัวอยางของนายจางท่ีสงเสริมการเรียนรูของพนักงานใหเราได
ชื่นชม แตขณะเดียวกันก็มีแรงงานอีกเปนจํ านวนมาก  ในปจจุบันท่ีแทบจะไมมีโอกาสในการ
พัฒนาทักษะและขีดความสามารถจากการเรียนรูในสถานท่ีท่ีทํ างานเลย



กลุมบุคคลผูดอยโอกาส

2.28  ถึงแมจะเขาใจในสภาพการณท่ีมีขอจํ ากัดดังกลาว แตบัญชีกลุมบุคคลผูดอย
โอกาสในการเรียนรูและฝกอบรมภายหลังการศึกษาภาคบังคับก็มีมากจนนาเปนหวง

•  บุคคลผูใชแรงงาน และเปนผูไรทักษะ
•  คนงานช่ัวคราว และคนงานท่ีทํ างานไมเต็มเวลา
•  คนงานที่ไมมีวุฒิบัตรทางการศึกษาและอาชีพ
•  คนวางงาน
•  สตรีบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองคนเดียว และผูมีรายไดตํ่ า ที่
สุด

•  ผูท่ีอาศัยอยูในท่ีหางไกลทุรกันดาร
•  ชนกลุมนอยทางดานชาติพันธุและภาษา
•  ผูใหญท่ีสูงวัย
•  ผูมีความบกพรองในการเรียนรู และ/หรือผูพิการ
•  ผูมีความบกพรองในดานการรูหนังสือและการคํ านวณ
•  อดีตผูละเมิดกฎหมาย
•  ผูใหญในวัยตน ๆ ที่ไมสนใจในเรื่องการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวก
หนุม ๆ

 2.29 ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตจะบรรลุเปาหมายได การพฒันานโยบาย  จะ
ตองมุงไปที่การสนับสนุนและพัฒนาเรื่องของแรงจูงใจในการเรียนรูและการสรางความเขาใจ
ใหกับกลุมบุคคลขางตนโดยตรง โดยจะตองมกีารเพ่ิมอุปสงคในการเรียนรูในกลุมน้ี ใหมาก
ข้ึนจนเห็นไดชัด และตองเปดโอกาสใหแกพวกเขาอยางกวางขวาง ทุกฝายที่ให การ
สนับสนุน ทั้งดานการเงิน และการใหบริการการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมวาจะเปน    โรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ หรือชุมชน) จะตองเขามาตรวจสอบการใหการ
สนับสนุนในสวนที่ตนควบคุมดูแล พรอมทั้งดูแลผลสัมฤทธิ์และองคประกอบทางสังคม
ของผูเรียนท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือคนหาความอยุติธรรม หรือการขาดเรียนในลักษณะที่ยอมรับไม
ได  จากน้ันก็แสวงหามาตรการแกไขตอไป

2.30  ปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและสังคม อันเปนผล
เน่ืองมาจากความเหล่ือมล้ํ า การกีดกันทางสังคม และการจํ ากัดโอกาสในการเรียนรู การเรียนรู



ตลอดชีวิตควรทํ าหนาที่เปนแหลงพึ่งพิงของผูคนและสังคมโดยรวม ซ่ึงสามารถชวยใหพวก
เขาคนพบจุดก ําเนิดของความเหล่ือมล้ํ า และหาทางขจัดมันออกไป โดยการใชทักษะ ขอมูล
และความรู เพื่อกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นไดในที่สุด การเรียนรูเพียงอยางเดียวไม
สามารถขจัดความเหล่ือมล้ํ า และการกีดกันทางสังคมใหหมด ไปได แตการเรียนรูสามารถ
ชวยกํ าจัดแนวทางท่ีจะทํ าใหกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและฝกอบรม 
กลายเปนกลไกท่ีเขาไปเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับการกีดกันทางสังคม

ความใฝฝน  คานิยม  และความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค

2.31 ในหลายภูมิภาคของสหราชอาณาจักร ขณะที่วัฒนธรรมทางการเมือง
ไดปรับเปล่ียนไปตามปญหาทาทายและความเปล่ียนแปลงน้ัน แวดวงการเมือง ตลอดจนความ
ตองการและความคาดหวังของผูคนในฐานะพลเมืองก็เปลี่ยนแปรไปดวยเชนกัน  การพัฒนา
รัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมการแยกออกไปปกครองตนเอง และกิจกรรมสวนภูมิภาค  ที่มีบทบาท
มากขึ้น และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบใหม ๆ    (อาทิ การ
รณรงคเพื่อเปาหมายเพียงเรื่องเดียว กิจกรรมอาสาสมัคร และการพัฒนาชมุชน) สงผลใหเกิด
ปญหาทาทายข้ึนมาอีกชุดหน่ึง ณ จุดน้ีอีกเชนกัน ที่การเรียนรูตลอดชีวิต   ควรจะเขามาท ําหนา
ท่ีเปนแหลงพ่ึงพิง และเปดโอกาสใหกับผูคนไดใชความสามารถในการ รับมือกับปญหาดัง
กลาว

2.32  การพัฒนาขางตนซ่ึงสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงท้ังปวงท่ีไดกลาวมาแลว มัก
จะแสดงออกมาในรูปแบบของความใฝฝนใหม ๆ และความแปรเปล่ียนในเร่ืองเอกลักษณและ
ความคุนเคยของปจเจกชน วิถีทางเกา และแนวปฏิบัติท่ีสืบทอดมาแตเดมิมักจะถูก ท้ิงขวาง
หรือเลิกใช มุมมองและความคาดหวังใหม ๆ ที่เต็มไปดวยความหลากหลายเคลื่อนเขามาแทน
ที ่ ในลักษณะเกาไปใหมมา หรือไมก็มีการนํ าของเกามาปรบัแตงใหดู  ทันสมัยกวาเดิม คา
นิยมตามขนบประเพณีถูกทาทาย ปรับปรุง และดัดแปลงเพือ่ให เหมาะสมสอดคลองกับสถาน
การณสมัยใหม

2.33  การเรียนรูตลอดชีวิตมีบทบาทที่ชัดแจงมากในการรับมือกับมาตรฐานใหม ๆ
และการจัดสรางสายใยเช่ือมตอกับมาตรฐานท่ีเปนอยูในปจจุบันอยางเหมาะสม การเรียนรูน่ี
เอง จะท ําใหเราสามารถทบทวนคานิยมท่ีขัดแยงกันได สามารถประเมินความสํ าคัญที่มีตอ
สังคมในปจจุบันและอนาคตได รวมทั้งสามารถถายทอดคานิยมใหม ๆ ที่เพิ่งถือกํ าเนิดขึ้นมา
ไดดวยตนเอง



 2.34  น่ีคือ คุณลักษณะท้ังปวงของพลเมืองรวมสมัยอันพึงประสงคท่ีควรสรรคสรางข้ึน
ในสหราชอาณาจักร ซ่ึงจะชวยสงเสรมิ “ประชาสังคม” รวมสมัยดวย ขณะเดียวกัน ความเปน
พลเมืองในกรอบดังกลาวจะตองใหความสํ าคัญในเร่ืองของกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ ตนเอง ความ
คิดริเริ่มและพหุนิยมมากขึ้น ซ่ึงสะทอนออกมาในหลายรูปแบบและหลายมิติของชีวิตผาน
กระบวนการและองคกรมากมายหลายประเภทดวยกัน มโนทัศนที่ทันสมัย วาดวยเรื่อง
สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองที่จะไดรับการเชิดช ู อีกท้ังสัมพันธภาพระหวางพลเมือง
ดวยกัน ระหวางพลเมืองกับสถาบันหลักของสังคม และระหวางพลเมืองกับรัฐก็จะเปนไปใน
ลักษณะสรางสรรค เน่ืองจากปวงชนเปนผูมีการศึกษาและสนใจใครเรยีนรูอยูตลอดเวลา ใน
สภาวการณท่ีทาทาย การเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงเปดโอกาสใหกับการใครครวญโดยใชวิจารณญาณ
และความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมสามารถเสริมสรางประชาธิปไตย และพัฒนาชุมชนใหมี
ความแข็งแกรงขึ้นได โดยที่ท้ังปจเจกชนและกลุมบุคคลจะเขาไปแสดงบทบาทในการน้ีได
มากข้ึนกวาเดิม

ยุคสมัยสารสนเทศ

 2.35 คนสวนใหญตระหนักดีวาความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กํ าลังสงผลกระทบอันลุมลึกตอสังคมและวิถีชีวิตของคน แตประสบการณใน
การเรียนรูทุกอยางไมจํ าเปนตองอาศัยเทคโนโลยีเสมอไป อยางไรก็ตาม คนเปนจํ านวนมาก
เร่ิมตองการอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไปกับทักษะในการใชอุปกรณน้ัน ๆ

2.36 ปญหาเฉพาะหนา ก็คือ จะนํ าเทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาใชใหเกิดประโยชน   สูง
สุดไดอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีท่ีปจเจกชนและหลายครัวเรือนไดลงทุนไปแลว ซ่ึง
สามารถนํ ามาใชโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมอีก การวางแผนอยางเปนระบบวา ควรจะ
มีการนํ าเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใชใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหผูคนสามารถเขาถึงไดมากข้ึน
เม่ือใด จึงเปนส่ิงจํ าเปน

2.37 การเรียนรู คือวิธีหน่ึงในการทํ าความเขาใจและตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงกลายมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวยตัวของมันเองอีกดวย ความกาว
หนาทางเทคโนโลยีในดานการรับสงสัญญาณ คอมพิวเตอร การส่ือสาร และ    คาใชจายใน



การนี้ที่ลดลงอยางตอเนื่อง ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีจะชวยใหปวงชนสามารถเขาถึงแหลงเรียน
รูท่ีมีคุณภาพสูงไดอยางหลากหลาย ไมวาพวกเขาจะอยูในแหงหนใดก็ตาม นอกจากน้ี ยังจะ
ชวยขจัดอุปสรรคในเรื่องตาง ๆ อาทิ ภูมิประเทศ สถานท่ี และระยะทาง ซ่ึงจะชวยใหผูคนเขา
มามีสวนรวมไดในวงกวาง การเชื่อมโยงวีดิทัศน ซีดี-รอม และคอมพิวเตอร กอใหเกิดความ
แตกตางเปนอยางมากในเรื่องโอกาสของผูคนในการเขาถึงการเรียนรู ขณะเดียวกันการนํ า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในอนาคต พรอม ๆ กับการกระจายสัญญาณในระบบดิจิตอลก็
เปนส่ิงท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูตลอดชวิีตไดมาก    ยิ่งขึ้น การสรรคสรางมหาวิทยาลัย
สํ าหรับอุตสาหกรรมก็นับเปนโอกาสอันดียิ่งในการชูประเด็นในเรื่องดังกลาว

2.38  การผสมผสานระหวางโทรทัศน คอมพิวเตอร และการส่ือสารทางไกล ผนวก
กับโทรทัศนระบบดิจิตอลที่กํ าลังจะมาถึงยอมจะกอใหเกิดชองสัญญาณการถายทอดขอมูล
ขาวสารอยางมากมายภายในไมชานี้ และยังชวยเอื้อใหเกิดบริการสารสนเทศในลักษณะ ปฏิ
สัมพันธสงตรงไปยังบาน ศูนยการเรียนรู และสถานประกอบการไดอีกดวย การเรียนรูที่บาน
และสถานที่อื่น ๆ ที่ไมใชสถาบันการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมจะแพรขยายไปทั่ว    ซ่ึงจะสง
ผลโดยตรงตอปจเจกชน ผูเรียนรูและตอสถาบัน รวมทั้งครูอาจารย (ในฐานะ      ผูสงเสริม
สนับสนุนและผูสรางสรรคส่ือการเรียนการสอน) เมื่อทางดวนขอมูลกลายมาเปนความจริง
และการใชทางดวนขอมูลกลายมาเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจํ าวัน รัฐและ  หนวยงานของ
รัฐ รวมท้ังหุนสวนท่ีเก่ียวของทุกฝายก็ตองสรางหลักประกันใหไดวาประชาชนพลเมืองท้ังหมด
ของเราจะรูวิธีการใชทางดวนขอมูลน้ี เพราะผูท่ีไมเขาใจวิธีการใชเทคโนโลยี เหลาน้ีจะถูกกีดกัน
จากการเขาไปมีสวนรวมสังคมระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ

2.39  การขยายโอกาสการเรียนรูผานส่ือใหม ๆ เหลาน้ี ควรระวังมิใหตัวเทคโนโลยีดัง
กลาวกลายมาเปนปจจัยแบงแยกทางสังคมอีกตัวหน่ึง จนทํ าใหสถานการณเลวรายยิ่งไปกวา
เดิม บานเรือนและศูนยการศึกษาผูใหญจํ านวนมากยังจัดหาเทคโนโลยีใหม ๆ เหลาน้ีมาใช
ไมได เพราะไมสามารถสูราคาได ผูคนบางกลุมก็ซ้ือหามาใชเอง บางกลุมใชของท่ีท ํางาน แตก็
ยังมีคนอีกกลุมหน่ึงท่ีตองหวังพ่ึงจากสถานท่ีราชการ หรือจากเครือขายของศูนยการเรียนรูซ่ึง
เปดใหผูเรียนเขามาใชได ถาหากปราศจากบริการเพ่ือสาธารณชนในลักษณะดังกลาว สังคมก็
จะเสี่ยงตอการถูกแบงแยกออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายพรอมพร่ังสารสนเทศ กับ ฝายยากไรสาร
สนเทศ ดังท่ีกลาวไวในรายงานเพ่ือการปรึกษาหารือของ   รัฐบาล เร่ือง โครงขายแหงชาติเพ่ือ
การเรียนรู วา : “คุณภาพในการเขาถึงการเรียนรู  ตลอดชีวิตขึน้อยูกับขอบเขตท่ีสถาบันตาง ๆ



สามารถใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   รวมทั้งการเชื่อมตอเขากับ
เครือขายใหไดกวางไกลท่ีสุดเทาท่ีจะทํ าได”*

ปญหาทาทายอ่ืน ๆ และโอกาส

 2.40  ปญหาทาทายอ่ืน ๆ ไดแก สุขภาพอนามยั ตองมีการเตรียมการเพื่อใหผูคน
สามารถพัฒนาวิถีชีวิตท่ีสมบูรณแข็งแรง หลีกเล่ียงความเส่ียงตาง ๆ และดํ ารงชีวิตได  เต็ม
ศักยภาพอยางมีอิสระ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาวการณท่ีผูคนมีอายุยืนยาวข้ึน และโครงสราง
สถาบันครอบครัวก็เปล่ียนแปลงไปในหลาย ๆ ดาน นับเปนอีกวาระหน่ึงท่ี     การเรียนรู
สามารถเขาไปชวยขยายนิยามของความเปนพลเมือง  และชวยสงเสริมความเปนอสิระใหกับ
ปวงชนได นอกจากน้ี ยังมีปญหาในเร่ืองของการเดินทางขนสง สิ่งแวดลอม เสถียรภาพของ
ชุมชน และความสัมพันธระหวางชาติ น้ัน ก็จํ าเปนจะตองสรางความม่ันใจใหไดวา การเรียนรู
จะสามารถสรางความเขาใจในเร่ืองดังกลาวใหกับชุมชนได เพ่ือให  พวกเขาสามารถตัดสินใจ
เลือกทางเลือกใหกับตนเองได ซ่ึงนับวาเปนองคประกอบที่ทวีความสํ าคัญมากขึ้น สํ าหรับ
วัฒนธรรมการเมืองที่แปรเปลี่ยน การเรียนรูตลอดชีวิตควรเปนปจจัยที่เกื้อกูลในเรื่องดังกลาว
ดวย

2.41 ปญหาทาทายจํ านวนมาก เปนท้ังอุปสรรคและโอกาสควบคูกัน แตภารกิจ  ทา
ทายท่ีสํ าคัญท่ีสุด ก็คือ การตระหนักวาการเรียนรูท่ีมีคุณภาพน้ันมิไดถูกจํ ากัด    ใหเกิดขึ้นภาย
ในสถาบันการศึกษา หรือศูนยฝกอบรมเทาน้ัน การเรียนรูมากมายเกิดขึ้นภายนอกสถานท่ีดัง
กลาวอยูตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหลักสูตรและเทคโนโลยีก็
สงผลใหการเรียนรูในลักษณะน้ีเปนไปไดโดยงาย หากไดมีการเพ่ิมความยืดหยุนในเรือ่งของ
เวลา สถานท่ี และรูปแบบ     ในการเรียนรู เพ่ือตอบสนองความตองการของปจเจกชนและกลุม
บุคคลใหมากกวาเดิม ไมวาจะเปนการเรียนรูในระบบหรือนอกระบบ ตลอดทุกชวงเวลาของ
อายุพวกเขา

                                                          
* ดูรายละเอียดไดจาก สังคมการเรียนรู  :  เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือของรัฐบาลสหราช-
  อาณาจักร.  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 (ผูเรียบเรียง)



บทที่  3   อุปสรรค

 บทนี้เปนการประมวล พรอมแจกแจงปญหาอุปสรรคที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือความ เขาใจ
และใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลของขอเสนอแนะที่จะตามมาในบทตอ ๆ ไป   โดยแบงเปน 8
หัวขอ  ดังน้ี

1. การระบุอุปสรรคและการขจัดอุปสรรคใหเหลือนอยท่ีสุด
2. อุปสรรคทางดานกายภาพ  การเงิน  และเจตคติ
3. แรงจูงใจ
4. ความซับซอน ความไมตอเนื่อง และการขาดความรวมมือรวมใจ
5. ขอจํ ากัดทางดานองคกร
6. การเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดสรรเงินทุน
7. การสนองความตองการของกลุมผูดอยโอกาส
8. ความรับผิดชอบ

การระบุอุปสรรคและการขจัดอุปสรรคใหเหลือนอยท่ีสุด

3.1 ไดมีการศึกษาวิจัยและจัดท ําเอกสารเก่ียวกับปญหาอุปสรรคที่ขวางก้ันการ
ขยายโอกาสในการเรียนรูใหแกปวงชน รวมท้ังปญหาการเผยแพรวัฒนธรรมการเรยีนรูไวแลว
สิ่งที่ตองท ําในลํ าดับตอมา คือ การประชาสัมพันธขอมลูน้ีใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน  เพราะจะ
เปนการเพ่ิมพูนความเขาใจโดยท่ัวไปในเร่ืองขอบเขตของอุปสรรค รวมทั้งจะเปนการ
ทดสอบอีกทางหน่ึงดวยวาอุปสรรคดังกลาวจะไปพองกับประสบการณของผูคน ซ่ึงควรจะ
เปนผูไดรับประโยชนจากการเรียนรูตลอดชีวิต หรือเปนผูใหบริการการเรียนรูตลอดชีวิต (ทวาก็
ยังไมไดเปน) หรือไมเพียงใด

3.2 ที่สํ าคัญยิ่งไปกวาน้ัน ควรมีการวางมาตรการการปฏิบัติโดยเรงดวนในทุกระดับ
ท่ีเหมาะสม เพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนรูตลอดชวิีตใหเหลือนอยท่ีสุดเทา
ที่จะท ําได อุปสรรคดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียในเร่ืองเวลา คาใชจาย และ    ที่สํ าคัญที่
สุด คือ เปนปจจัยกีดขวางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูมิใหเขาถึงปวงชน ลํ าพังรัฐบาล
เพียงฝายเดียว ไมสามารถแบกรับภารกิจสดุทายน้ีไดแน และเราก็    มิควรคาดหวังใหรัฐ
กระทํ าเชนน้ัน  หากเรามีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางแทจริงแลว



อุปสรรคทางดานกายภาพ การเงิน และเจตคติ

3.3  อุปสรรคนานัปการเร่ิมต้ังแตปญหาท่ีไมซับซอน เชน เรื่องของเวลา คาใชจาย
สถานท่ี และการเขาถึงโอกาสในการเรียนรู ไปจนถึงปญหาการขาดการสนับสนุนผูดูแลทาง
ดานน้ี และปญหาการคมนาคม อุปสรรคบางประการมีผลกระทบตอบุคคลบางกลุม เทาน้ัน
เชน ปญหาการขาดผูดูแลเด็ก การจัดการเรื่องการเดินทาง หรือการจัดเวลาเรียน ที่ไมสอด
คลองกับเวลาท่ีตองรบัเด็กจากโรงเรยีน เปนสิ่งที่ท ําความยุงยากใหกับผูเรียนท่ีมีบุตรธิดาอยู
ในวัยเรียน

3.4 ผูเรียนสูงวัยพบวาแรงผลักดันในเร่ืองของวุฒิบัตรทางการศึกษาเปนอุปสรรค
ประการหน่ึงของตน ผูวางงานเปนจํ านวนมากรูสึกหมดกํ าลังใจจากการใชกฎระเบียบวาดวย
สวัสดิการอยางเครงครัด ไรความยืดหยุน พลเมืองเชื้อสายเอเชียและคนผิวด ําตองประสบกับ
ปญหาการเหยียดผิวท้ังในระดับสวนตัวและระดับสถาบัน เจตคติของผูอ่ืนเปนอุปสรรคท่ี
สํ าคัญยิ่งสํ าหรับผูคนที่มีปญหาทางดานการเรียนรู นอกจากน้ัน บันไดก็กลายเปน      ขอ
จํ ากัดของผูเรียนที่ตองนั่งรถเข็น อุปสรรคที่ผูมีปญหาทางดานการเรียนรูตองเผชิญอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน ก็คือ การขาดแคลนส่ิงอํ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม หรือขาดแคลนบุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรมมาอยางดีแลว

 3.5  นอกจากน้ี ปญหาท่ีพบบอย ก็คือ การจัดสรรเงินทุนที่ขาดความยืดหยุนและไม
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลง ผนวกกับการขาดความมุงม่ันในการพัฒนาการเรียนรู  ท้ังใน
สวนบุคคลและองคกร รวมท้ังการใหความสํ าคัญมากเกินไปกับผูเรียนรูท่ีประสบความสํ าเร็จ
และมวุีฒิบัตรทางการศึกษา ในทางตรงขาม ยังมผูีคนอกีมากมายท่ีขาดความม่ันใจและการนับ
ถือตนเอง ซ่ึงเปนผลจากประสบการณการเรียนรูในโรงเรียนเมื่อครั้งเยาววัย โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงความรูสึกลมเหลว หรือไมก็รูสึกวา “ตนเองคงจะเอาดีทางดานการศึกษาไมไดแน”

แรงจูงใจ

 3.6 ความสนใจและแรงจูงใจ นับเปนอีกปญหาหน่ึงในการสรรคสรางวัฒนธรรม การ
เรียนรูสํ าหรับปวงชน ถึงแมวากวารอยละ 90 ของผูใหญจะกลาววา การศึกษามีสวนชวย
บุคคลและประเทศชาติในภาพรวม (Sargant et al, 2540) ทวาความรูสึกไมยินดี    ยินรายตอ
การศึกษาของเด็กนักเรียนบางคน ผนวกเขากับอัตราการออกกลางคันของเด็ก และจํ านวนผู
ใหญที่ไมมีสวนรวมในการเรียนรูเลยก็บงบอกไดวา การเรียนรูตลอดชีวิตมิใช ทางเลือกท่ีนา
สนใจนักสํ าหรับผูคนจํ านวนมากดวยกัน หรือหากเปนทางเลือกทีน่าสนใจ ก็คงเปนทางเลือกที่



เต็มไปดวยอุปสรรคมากเกินไป การบังคับหรือการวิงวอนหาใชทางแกปญหาน้ีไม เพราะเรา
ไมสามารถบีบบังคับผูใดใหเรียนรูได และการเรยีนรูก็ไมควรจะเปนไปในลักษณะน้ันดวย

3.7 เรื่องน้ีนับเปนประเด็นหลักสํ าหรับผูที่มีภาระรับผิดชอบทางดานการเมือง
วิชาชีพ และทางดานการจัดการในสังคม เพราะขอบเขตหนาท่ีน้ันครอบคลุมในเร่ืองเจตคติ
และแรงจูงใจ การกระตุนและสงเสริมผูคน ตลอดจนการแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงท่ีแทจรงิ
ระหวางการเรียนรูกับคุณภาพชีวิตของปจเจกชน ดังน้ัน จึงเปนเรื่องการสรางอุปสงค   ใหม
ๆ ใหเกิดข้ึนในวงกวางกวาท่ีเปนอยู รายงานของเคเนดี ้เลมท่ี 2 วาดวยเรื่อง       การขยายการมี
สวนรวมทางดานการศึกษา : แนวทางปฏิบัติที่ด ี(How To Widen Participation : A Guide To
Good Practice, FEFC 2540) ไดน ําตัวอยางการสราง      แรงจูงใจในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหแกบุคคลและชุมชนมากลาวถึงไวสวนหน่ึงดวย

 3.8 การเขาถึงกลุมดอยโอกาสน้ันตองผานกระบวนการที่ละเอียดซับซอน ตองอาศัย
ทักษะสูง จินตนาการกวางไกล การลองผิดลองถูก และเวลา ฉะนั้น จึงเปนภารกิจ  ที่ควรจะมี
การด ําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งควรไดรับเงินทุนสนับสนุนอยาง พอเพียงอีก
ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงงานพัฒนาระยะแรกในชุมชนดอยโอกาส ซ่ึงเปนภารกิจสํ าคัญที่จะนํ า
ไปสูการขยายการมีสวนรวมในการเรียนรู ดังน้ัน การดูแลใหระบบการ       จัดสรรเงินทุน
และการใชทรัพยากรท้ังปวงอยางตระหนักถึงคุณคาของกิจกรรมเหลาน้ี    จึงเปนเรื่องสํ าคญั
มาก ถึงแมวาผลพวงท่ีชัดเจนน้ันยากท่ีจะใชมาตรการใด ๆ มาวัด ทวา  ก็ไมมีส่ิงใดท่ีตองสงสัย
เลยเม่ือพูดถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน  อันเน่ืองมาจากกิจกรรมดังกลาว

ความซับซอน  ความไมตอเน่ือง และการขาดความรวมมือรวมใจ

3.9 อุปสรรคบางประการที่กลายมาเปนปญหาสํ าหรับการเรียนรูโดยไมจํ าเปน น่ัน
คือ  i) คุณวุฒิอันมากมายกายกองซ่ึงดูซับซอนซอนเง่ือนยุงยาก  ii) ความไมเขาใจเก่ียวกับ
ความหลากหลายของรปูแบบและหนทางในการเรยีนรู  iii) การขาดการแนะแนวและการให
ค ําปรึกษาท่ีเหมาะสมอยางเปนกลาง หรือมีประสิทธิภาพดีพอสํ าหรับผูประสงคที่จะเรียนรู
iv) การขาดยุทธศาสตร ความไมตอเน่ือง และความไรประสิทธิภาพในการผนึกกํ าลังเพ่ือการ
น้ี

3.10  นอกจากน้ี อุปสรรคยังครอบคลุมไปถึงการใชตัวยอและถอยคํ าท่ีรูกันเฉพาะคน
ที่อยูวงใน ซึ่งเปนเรื่องยุงยากส ําหรับผูอยูวงนอก ผนวกเขากับการใชศัพทเฉพาะทาง ลวนมี
สวนบ่ันทอนแรงจูงใจแรกเร่ิมอันแสนจะเปราะบางของผูตองการจะเรียนรู หากเราลอง



เอาใจเขามาใสใจเรา แลวมองมาจากมุมมองของผูประสงคจะเรียนรูดูบาง ก็จะพบวา การ
เรียนรูเปนเรื่องที่นาปวดหัว และนาเกรงขาม รวมทั้งเปนการยืนยันไดอยางชัดแจงวา “คนอ่ืน
ตางหากท่ีเหมาะกับการศึกษา ไมใชเรา” เพราะดูเหมอืนวาพวกเขาสามารถ หาหนทางเดินได
ภายในเขาวงกตอันลดเล้ียว

ขอจํ ากัดทางดานองคกร

3.11 บางคร้ังโครงสรางและการจัดองคกรของผูวางนโยบาย ผูใหเงินทุน ผูบริหาร และผู
ใหบริการการเรียนรูก็เปนฝายสรางอุปสรรคขึ้นเสียเอง ทั้ง ๆ ท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการเรยีนรูโดย
ตรง อุปสรรคเหลาน้ีไดแก ความยุงยากลาชาของระบบราชการ การทํ างาน   การแบงสวน
ราชการโดยปราศจากความยืดหยุน และการขาดยุทธศาสตรในภาพรวม  บางคร้ังปญหาก็
มีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางนักวิชาชีพดวยกันเอง หรือจากการใชแนวทางซ่ึงคับแคบ
สงผลใหเกิด “การแยงชงิความเปนเจายุทธจักร” กลาย ๆ โดยใหความสนใจในเร่ืองความ
ตองการของผูเรียนนอยกวาเร่ืองผลประโยชนของอาชีพ เพ่ือครอบครองอาณาจักรรอบ ๆ ตัว
โดยไมสนใจใยดีกับอาณาจักรใหญในภาพรวมวาจะเสียหายอยางไร อุปสรรคที่ยอมรับไมได
ในลักษณะดังกลาวสามารถเกิดข้ึนไดจริงในทุก ๆ ระดับ ฉะนั้น    ผูมีอํ านาจจึงจํ าเปนตอง
ตระหนักและแกปญหาในเร่ืองน้ีอยางเต็มกํ าลังความสามารถดวยความมุงม่ันอุตสาหะ

การเปล่ียนแปลงทางดานการจัดสรรเงินทุน

3.12 อุปสรรคที่นาทอใจอีกประการหน่ึง ก็คือ การระงับเงินทุน หรืองดความ
ชวยเหลืออยางฉับพลันทันใด ในสวนท่ีเก่ียวกับโครงการท่ีเร่ิมจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมได
แลว และสามารถปลุกเราใหพวกเขาเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูจนไดรับผลลัพธใน
ทางบวกแลวดวย การตดัความชวยเหลืออาจจะมีสาเหตุมาจาก i) การส้ินสุดการให     เงินทุน
ในระยะส้ัน ii) การไมสามารถหา “เงินทุนสมทบ” ได   iii) การท่ีตนทุนสวนเพ่ิม    ตอหนวย
สูงขึ้นมากจนสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐในสวนทองถ่ิน ซ่ึงเคยใหความชวยเหลือ
ไมสามารถกระทํ าไดอีกตอไป iv) โครงการน้ัน ๆ อาจจะถูกจัดอยูในประเภท ของกิจกรรมท่ี
จํ าตองถูกตัดงบในชวงของการตัดทอนคาใชจาย

 3.13  ไมวาการระงับความชวยเหลือจะมาจากสาเหตุใดก็แลวแต ผลที่ตามมา คือ การ
บ่ันทอนขวัญและกํ าลังใจของผูเรียน และเปนการยืนยันความสงสัยเคลือบแคลงใจของผูเรียน
ท่ีเช่ือวาผลประโยชนของพวกเขา ไมใชส่ิงท่ีผูบริหารบานเมืองใหความใสใจเทาใดนัก  หรือ



อาจจะไปเนนย้ํ าใหเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษกับการศึกษาหาความรู และรูสึกเยยหยันกลุมคน
ท่ีพากันตีฆองรองปาววาการเรียนรูจะชวยสรางเสริมคุณลักษณะพลเมืองท่ีพึงประสงคใหกับ
สังคม ดังนั้น การระงับความชวยเหลือโดยทันทีทันใด ซ่ึงจะกอใหเกิดผลรายแรงตามมาน้ัน
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง โดยการสรางมาตรการตาง ๆ เพ่ือจัดหาความชวยเหลือท่ี นาสนใจใน
รูปแบบใหมควบคูไปกับการวางแผนเพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องของความคิด   ริเริ่มใหม ๆ ที่
ประสบความสํ าเร็จดวยดี

การสนองความตองการของกลุมผูดอยโอกาส

3.14  ปญหาของกลุมผูเรียนท่ีดอยโอกาส  มีสาเหตุดังตอไปนี ้คือ
•  ขาดเงินคาเลาเรียน และคาใชจายเกี่ยวกับการเรียน
•  ขาดความม่ันใจ
•  ขาดบริการใหการศึกษาในสถานท่ีท่ีหางไกล
•  ขาดความชวยเหลือจากครูอาจารยในลักษณะตวัตอตัวระหวางการศึกษา
•  เปดหลักสูตรในชวงเวลา และในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม โดยมุงใหเกิดการ
ประหยัดส ําหรับผูจัดการศึกษา แทนท่ีจะมุงใหเกิดการประหยัดเพ่ือผู
เรียน

 3.15 สถานการณดังกลาวขางตนเปนส่ิงท่ีแกไขและหลีกเล่ียงได ผูปฏิบัติการในเร่ือง
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะมีประสบการณในการเขาถึงกลุมดอยโอกาสท้ังปวง รูวิธีท่ีจะจูง
ใจใหผูคนเขามามีสวนรวมในการศึกษาหาความรู มีทักษะในการใหคํ าปรึกษาและแนะแนว
สามารถทํ างานเคียงขางไปกับชุมชน เพื่อรวมกํ าหนดเปาหมายการเรียนรูของ แตละชุมชน
ตลอดจนชวยวางกลยุทธเพ่ือการบรรลุเปาหมายน้ัน ๆ ดวย นอกจากน้ี ยังมีทักษะการน ําเสนอ
ทางเลือกสํ าหรับการสรางความกาวหนา และการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาในลักษณะยืด
หยุนและมีความตอเน่ืองอกีดวย แนวปฏิบัติเรื่องการศึกษาและฝกอบรมในชุมชนและการงาน
อาชีพของสหราชอาณาจักรน้ันอยูในระดับเดียวกันกับมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเปนแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการเขาถึงกลุมผูไดรับประโยชนนอยที่สุดจากการศึกษาและฝกอบรมในระยะแรก
เริ่ม อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวก็ยังขาดความ     ตอเน่ือง ซ่ึงเปนสาเหตุใหการศึกษาและ
ฝกอบรมหลังการศึกษาภาคบังคับในสหราชอาณาจักรไมมีความกาวหนาเทาท่ีควร และองค
ประกอบที่ส ําคัญที่สุดที่สงผลกระทบตอโอกาสในการเรียนรูของผูใหญ ก็คือ  i) สถานที่ที่อยู
อาศัยและการประกอบอาชีพ  ii) ประสบการณในการเรียนรูท่ีมีมาแตเดมิ



ความรับผิดชอบ

3.16 การแกไขปญหาจะทํ าไดโดยงายและเสียคาใชจายเพียงเล็กนอย หากมีการผสม
ผสานปจจัยหลาย ๆ ดาน ไดแก การตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ความมุงม่ันท่ีจะแกไขปญหา
เหลาน้ัน และความเต็มใจที่จะทํ างานรวมกับหลาย ๆ ฝายไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณ
นอกจากน้ี ยังตองใหการสนับสนุนปจเจกชนและองคกรตาง ๆ ที่มีทักษะในการสงเสริมการ
เขามามีสวนรวมในการเรียนรู ตองมีการจูงใจและการลงโทษในการสงเสริมใหเกิดการรวม
แรงรวมใจกันในลักษณะเรียบงาย กระจางชัด และแข็งขันย่ิงกวาเดิม ดังเชนที่ระบุไวในราย
งานเรื่องยุทธศาสตรของชาติวาดวยเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต (A National Strategy for
Lifelong Learning) ซ่ึงไดรับการตีพิมพเมือ่ไมนานมาน้ีวา “สังคมการเรียนรูจะมีคุณคาเสมอ
สมญานามก็ตอเม่ือมีคุณลักษณะหน่ึง คือ ใหการยอมรับนับถือประสบการณท่ีผานมาอยาง
เหมาะสม และเรียนรูจากขอผิดพลาดตาง ๆ ของตนเองเปนบทเรียน”  (Collield, 2540)

 3.17  หนวยงานตาง ๆ ไดแก รัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับสาธารณชน ผูใหบรกิารทาง
การศึกษา นายจาง สหภาพแรงงาน ตลอดจนองคกรอาสาสมัครตาง ๆ จะตอง      แบงความ
รับผิดชอบในการจัดการกับอุปสรรคตาง ๆ อยางเหมาะสมควบคูไปกับการหา   หนทางแกไข
รวมท้ังควรกํ าหนดผูรับผิดชอบการปรับปรุงการงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวดวย  
สํ าหรับแนวทางการด ําเนินงานไดมีการนํ าเสนออยูในชวงหลังของรายงานฉบับน้ี

 3.18 ทุก ๆ ฝายที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งรัฐควรท ําการสํ ารวจ
วาแนวปฏิบัติและผลงานของตนมีสวนสนับสนุนหรือขวางก้ันการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
สํ าหรับปวงชนหรือไมเพียงใด และควรจะพัฒนากลยุทธในการขจัดอุปสรรค ดังน้ี

•  บูรณาการนิยามท้ังหลายของการเรียนรู เพ่ือสะทอนใหเห็นความแตกตาง
และความหลากหลายของความตองการและแรงจูงใจของผูเรียนรู

•  ขจัดอุปสรรคในการมีสวนรวมและการบรรลุผลการเรียนรู โดยเนน
ความสํ าคัญไปท่ีความตองการของกลุมผูดอยโอกาสในปจจุบัน

•  กํ าหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน
•  จัดใหมีการทบทวนความกาวหนาของงานเปนระยะ ๆ อยางสมํ ่าเสมอ



ภาคท่ี  3
วิสัยทัศนการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน

        “ท่ีใดกต็ามท่ีไรวิสัยทัศน   ท่ีน้ันประชาชน
ก็จะเส่ือมสลายไปในท่ีสุด”

คริสตศาสนสุภาษิต
บทท่ี 19  ถอยความท่ี 18



บทที ่ 4   วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต

 บทน้ีจะนํ าเสนอกระบวนการ วิธีคิดในการสรางวิสัยทัศนการเรียนรูตลอดชวิีตของ
ปวงชน  ซึ่งประกอบดวย

1. วิสัยทัศนที่มีความตอเนื่องเพื่อปวงชน
2. มีคุณลักษณะที่เขาถึงไดงายและเปนปกติวิสัย
3. ศูนยกลางอยูที่ตัวผูเรียน
4. หลายหลากรูปแบบ
5. ทาทายอคติ
6. หลากหลายสารสนเทศ และการแนะแนว
7. การขจัดอปุสรรค
8. แบกรับความรับผดิชอบรวมกัน พรอมแบงปนทรัพยากร
9. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม กับ วัฒนธรรมแหงการแปรเปล่ียน

วิสัยทัศนท่ีมีความตอเน่ืองเพ่ือปวงชน

4.1 แกนของค ําปรึกษาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไดนํ าเสนอไวใน
รายงานสมุดปกขาววาดวยเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหรัฐใชเปนขอมูลในการกํ าหนดวิสัย
ทัศนเร่ืองวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือปวงชน และเพ่ือเปนส่ือชวยในการพลิกโฉมหนา
ของการอภิปรายถกเถียงที่เปนอยูในสหราชอาณาจักรปจจุบัน การกระท ําดังกลาว  จะชวย
ใหรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของอืน่ ๆ สามารถกระตุนใหเกิดนโยบายและความคิด  ริเร่ิมท่ี
ปฏิบัติไดจริง ซ่ึงอิงอยูกับวิสัยทัศนและคานิยมท่ีชัดเจน โดยมีเปาหมายท่ีม่ันคงและเปนระบบ
เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชวิีตใหกับพลเมืองท้ังปวงในสหราชอาณาจักร

 4.2 ดังท่ีไดกลาวไวแลวในบทท่ี 1 ของรายงานฉบับน้ีวา รัฐตองสรางวิสัยทัศนท่ี   ตอ
เน่ืองสํ าหรับปวงชน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูในคนหมูมากต้ังแตบัดน้ี โดยตองแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว การท่ีจะทํ าใหวิสัยทัศนดังกลาวเก้ือกูล
มหาชนไดอยางแทจริง โดยไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชนควบคูไปกับนโยบายที่มีแรง
ผลักดันอยางจริงจังน้ัน จํ าเปนตองสรางความเขาใจเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนให
เกิดข้ึนในวงกวาง พรอมท้ังตองวางขอบเขตของงานใหครอบคลุมผูคนทุกหมูเหลาและทุกกลุม



ชนอีกดวย วิสัยทัศนน้ีจะตองมองไปขางหนาดวยจินตภาพวาผูคนในบานเมืองน้ีจะรูสึกเชนใด
หากวาพวกเขาจะสามารถด ํารงชีวิต ศึกษาหาความรู ประกอบอาชีพการงานและพักผอนหยอน
ใจในสังคมการเรียนรูท่ีซ่ึงเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวม    ในการเรียนรูไดตามความ
ตองการอันหลากหลาย และตามที่แตละคนเห็นสมควรโดย  เสมอภาค นอกจากน้ี ยังตอง
สรางแรงจูงใจใหกับทุกคนในทุกระดับของสังคม ใหเกิดความกระตือรอืรนในการริเริม่แนว
ปฏิบัติใหม ๆ เพื่อท ําใหการเรียนรูตลอดชีวิตกลายเปนโอกาสอันแทจริงท่ีเปดกวางสํ าหรับ
ปวงชนทุกคน

มีคุณลักษณะท่ีเขาถึงไดงาย และเปนปกติวิสัย

 4.3 ท่ีสํ าคัญย่ิงกวาส่ิงใด ก็คือ วิสัยทัศนของวัฒนธรรมการเรียนรูจะมองวาการ เรียนรู
จะกลายมาเปนกิจกรรมท่ีเปนปกติวิสัยในชีวิตประจํ าวันท่ีสามารถเขาถึงไดงาย     กอใหเกิด
ประโยชน และสรางความเพลิดเพลิน (ถึงแมวาอาจจะยากเย็นบางก็ตาม) และ จะเปนส่ิงที่
ด ําเนินตอเน่ืองตลอดอายุขัยของพวกเขา วัฒนธรรมการเรียนรูจะชวยกระตุนและเปดโอกาส
ใหผูคนสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศ ทักษะ และความรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ของผูที่ตนรัก ของพลเมืองรวมชาต ิและของผูคนในชาติอื่น ๆ ดวย การเรียนรูตลอด
ชีวิตสามารถเปล่ียนวิถีชีวิตของผูคนได หรือแมกระทั่งปรับเปลี่ยนปฏิรูปก็ไดดวยเชนกัน ค ํา
มั่นสัญญาเชนน้ีจํ าตองไดรับการระบุไวในวิสัยทัศนของรัฐวาดวยเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู
ของปวงชน

 4.4 วัฒนธรรมการเรียนรูจะไมจํ ากัดการเรียนรูในแงของสถานท่ี วิธีการ หรอื     รูป
แบบ อยางไรก็ตาม สวนหน่ึงของการประเมินประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา เชน โรง
เรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกระตุนใหเกิดนิสัยรักการเรียนรู
และชวยใหผูเรียนบรรลุสัมฤทธิผลโดยตรงนั้น จะตองมองไปทีป่ระสิทธิผลในการสงเสริม
และคํ้ าจุนการเรียนรูของปวงชน นอกเหนือไปจากน้ี วัฒนธรรมการเรียนรู    จะตองขยาย
ขอบขายใหครอบคลุมครอบครัวและครัวเรือนทุกประเภท สถานที่จางงาน   ท้ังหลาย
หนวยงานอาสาสมัคร และชุมชน ตลอดจนแวดวงนันทนาการ วัฒนธรรม      และศิลปกรรม
การท่ีจะทํ าใหการเรียนรูตลอดชีวิตกลายมาเปนกิจกรรมสํ าหรับทุกคนไดน้ัน     ส่ือมวลชนก็จะ
ตองเขามามีหนาท่ีรับผิดชอบการสงเสริมการเขาถึงการเรยีนรูอยางแข็งขันในสวนของตนดวย

 4.5  ในเร่ืองวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือปวงชนน้ัน อาคารสถานท่ีท่ีเปดใหสาธารณชนเขา
ไปใชประโยชนจะเปนเสาหลักท่ีชวยเปดโอกาสสํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การท่ีจะใช



ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในรูปแบบใหม ๆ ไดนั้น จํ าเปนตองมี
การจัดสรางอาคารใหสาธารณชนเขาไปใช โดยกระตุนใหสถานท่ีดังกลาวกลายเปนแมเหล็กดงึ
ดูดจูงใจผูเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในลักษณะเดียวกับท่ีหองสมุดประชาชนเปนแรงจูงใจใน
ศตวรรษที่ 19 เรื่องอาคารสถานที่น้ี อาจกระทํ าไดโดยสอดแทรกไวในขั้นตอนของการวาง
แผนและแนะแนวการสรางอาคาร หรืออาจออกมาในลักษณะของประกาศวาดวยแนว
ปฏิบัติที่ดี ท ํานองเดียวกับประกาศที่ใชเปนเกณฑเก่ียวกับการสรางอาคาร ซ่ึงตองค ํานึงถึงผู
พิการที่จะเขามาใชประโยชนดวย

ศูนยกลางอยูท่ีตัวผูเรียน

 4.6  เปาหมายหลัก ๆ ของนโยบายและแนวปฏิบัต ิคือ  i) ขยายการมีสวนรวมในการ
เรียนรูตลอดชีวิตในสหราชอาณาจักรใหครอบคลุมคนทุกคนผูปรารถนาที่จะเรียนรู    ii) จะ
ตองมีการแบงความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต โดยที่ผูเรียนรู     ซึ่งเปน
ศูนยกลางของภารกิจดังกลาวจะเขามามีสวนมากขึ้นในการจัดการดูแลในเรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิตของตนเอง การที่จะบรรลุเปาหมายขางตนไดน้ัน จํ าเปนจะตองสรางความเขาใจ
ใหดีขึ้นกวาเดิมในเรื่องกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลายและเปดกวางสํ าหรับผูเรียน
และผูท่ีจะกลายมาเปนผูเรียนในอนาคต

หลายหลากรูปแบบ

 4.7  วัฒนธรรมการเรียนรูของปวงชนจะครอบคลุมการศึกษาและฝกอบรมทุกรูปแบบ
และทุกประเภท ไมวาจะเปนการเรียนรูในระบบหรือนอกระบบก็ตาม ผูคนจะเขารับการเรียน
รูในสถานท่ีตางกันในรูปแบบการเรียนรูท่ีไมเหมือนกัน และในชวงวัยของชีวิตท่ีแตกตางกัน
ออกไปดวย การเรียนรูดังกลาวจะเขามาสนับสนุนและสงเสริมชีวิตความเปนอยูและความ
สํ าเร็จท้ังในระดับบคุคลและในสวนรวม ดังน้ัน จึงควรมีการจัดรางใหสามารถพัฒนาทักษะ
และความถนัดของผูคนใหไดเต็มศักยภาพ หากกระทํ าได การเรียนรูก็จะเปนการฟูมฟกความ
คิดสรางสรรค เสริมสรางความเปนพลเมืองที่พึงประสงค และชวยสรางความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศในภาพรวม ท้ังในดานธุรกิจ ดานชุมชน ปจเจกชน ตลอดจนครอบ
ครัว



ทาทายอคติ

 4.8 การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูเปนการทาทายอคติทุกรูปแบบ เสริมสรางขันติ
ธรรม และเชิดชคูานิยมตาง ๆ ของสังคมอารยะในลักษณะพหุนิยมท่ีปราศจากการแบงแยก
นอกจากน้ี การเรียนรูตลอดชีวิตก็ยังเปนองคประกอบส ําคัญในการตอสูกับการแบงแยกทาง
สังคม ปญหาความยากจน อีกทั้งยังชวยปรับเปล่ียนสภาวการณใหเกิดความเปนปกแผนใน
สังคมมากขึ้น ตลอดจนชวยลดการแบงแยกในสังคมภายในประเทศ และปลูกฝงความเขาใจ
อันดีระหวางประเทศพรอมกันไปดวย

หลากหลายสารสนเทศ  และการแนะแนว

 4.9  วัฒนธรรมการเรียนรูชวยใหปจเจกชน กลุมบุคคล และองคกรสามารถเลือกใชรูป
แบบและระดับการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับตนมากที่สุดได ผูคนสามารถเขาถึงบรกิาร
สารสนเทศ การแนะแนว และการสนับสนุนไดในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอรับบริการดังกลาว
ไดจากศูนยสารสนเทศและการแนะแนวโดยมืออาชีพอิสระท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค
และระดับชาติ รูปแบบและระดับของค ําปรึกษาที่ไดรับการปรับปรุงแลว จะใชประโยชนได
มากกวาเดิมจากเทคโนโลยีใหม ๆ จากสารสนเทศในเชิงสารคดี และ  จากโอกาสในการให
ความชวยเหลือในลักษณะตัวตอตัว

 4.10 หากภารกิจขางตนเขารูปเขารอย ผูคนก็จะแบกรับภารกิจในการจัดการและวาง
แผนการเรียนรูของตนเองไดดีกวาเดิม โดยตัดสินใจเลือกหนทางในการเรียนรูที่เปดกวาง
และหลากหลายไดดวยตนเอง บรกิารดานน้ีตองมกีารควบคมุคุณภาพมาตรฐานอยางเขมงวด
เชนเดียวกับการใหบริการทางการศึกษาโดยท่ัวไป ทั้งนี ้ เพ่ือเปนหลักประกันวาความตองการ
และขอเรียกรองของผูที่ควรไดรับประโยชนจากบริการดังกลาวจะไดรับการตอบสนองอยาง
เหมาะสมตอไป

การขจัดอุปสรรค

 4.11 สังคมใดก็ตามที่มีความมุงมั่นตอการสรางและคํ ้าจุนวัฒนธรรมการเรียนรูของ
ปวงชน จะตองมองไปที่ผูมีอ ํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการขจัดอุปสรรคอยางถอนรากถอน
โคนออกจากระบบใหส้ินซาก พวกเขาจะตองเพียรพยายามแกไขปญหาเพ่ือมุงขยายการ มี
สวนรวมและใชทรัพยากรภายใตการควบคุมของตนเพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู โดยเฉพาะอยาง



ย่ิงในกลุมท่ีเส่ียงตอการถูกกีดกันออกจากสังคม หรือผูท่ีตองประสบกับสภาพความเหล่ือมล้ํ า
ในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงตัดทอนโอกาสในการเรียนรูในยามท่ีพวกเขาตองการ เกณฑท่ีเปนหัวใจของ
การขยายโอกาสทุกระดับอยูท่ีความสามารถในการใหบริการการเรียนรูแกปวงชนผูสามารถ
ตักตวงประโยชนจากการศึกษาฝกอบรม และพรอมท่ีจะรับบรกิารดังกลาว  ไมไดอยูที่เกณฑ
ซ่ึงมีปจจัยภายนอกเก่ียวของอยูดวยเปนตัวกํ าหนด

แบกรับความรับผดิชอบรวมกัน พรอมแบงปนทรัพยากร

 4.12 วัฒนธรรมการเรียนรูดังกลาวตองอยูบนพื้นฐานของการรับผิดชอบรวมกัน
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและผลักดันใหบรรลุผลท่ีไดวางไว รัฐจะตองเปนผูนํ า กํ าหนดยุทธ
ศาสตร วางกรอบนโยบาย รวมทัง้จัดสรรทรัพยากร เพ่ือค้ํ าจุนวัฒนธรรมการเรียนรู  ใหเพียง
พอและเหมาะสม ขณะเดียวกันหนวยงานสนับสนุนเงินทุน ฝายบรกิารทางการศึกษาและฝก
อบรม ตลอดจนองคกรเพื่อสาธารณชนอื่น ๆ ตองใชทรัพยากรของตน    เพื่อขยายการมี
สวนรวม พรอมทั้งสงเสริมการใหบริการที่มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง สวนฝายนายจาง
ก็มีหนาที่ใหการสนับสนุนพนักงานของตน โดยการลงทุนเพ่ือใหพวกเขาไดเรียนรูอยางตอเน่ือง
ท้ังในดานทักษะท่ีเก่ียวโยงกับอาชีพ และกิจกรรมท่ีจะชวยขยายการเรียนรูใหกวางออกไป

 4.13  สหภาพแรงงานท้ังหลายจะตองท ําหนาท่ีเปนผูใหบริการการเรียนรูควบคูไปกับ
การตอรองกับบรรดานายจางเพื่อเรียกรองใหมีการใหบริการการเรียนรูแกสมาชิกของตนดวย 
ท้ังนายจาง และสหภาพจะตองเปนฝายสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมอยางแข็งขัน โดย
การใชประโยชนจากเครือขายผูใหบริการการศึกษาฝกอบรม และจากเทคโนโลยีเพ่ือนํ ามา
เก้ือกูลการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด

 4.14 หากเปนไปได ก็ควรจะมกีารแบงปนทรัพยากร เชน ศูนยกลางการเรียนรู และ
ส่ือการเรียนการสอนระหวางกลุมนายจางกับกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนเดียวกัน องคกร   ชุมชนและ
องคกรอาสาสมัครตาง ๆ จะตองใหความสํ าคัญกับการเรียนรูใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน
โดยพยายามหาแหลงเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ซ่ึงรวมแนวทางในการแบงปนทรัพยากรเขาไว
ดวย ผูปกครองจะใหการสนับสนุนบุตรธิดาในเร่ืองการเรยีนรู ซ่ึงจะไดรับการชวยเหลือจากผู
ใหบริการทางการศึกษาฝกอบรม ขณะเดียวกันเด็กเหลาน้ีก็จะดีใจไปกับผลการเรียนของพอแม
ปูยาตายาย และสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ พรอมกับของตนเอง  ปจเจกชนจะมีสวนลงทุน
และเขามากํ าหนดเรื่องการเรียนรูของตัวเองตลอดอายุขัย ท้ังน้ี เพราะมิติของความเปนพล
เมืองที่มีความรับผิดชอบเปนมิติที่ทวีความสํ าคัญมากขึ้น      ทุกขณะ



การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมแหงการแปรเปลี่ยน

 4.15 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีเปนไปอยางชา ๆ ดวยความ
ยากล ําบาก และจะตองดํ าเนินไปพรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงทางดานอ่ืน ๆ ของสังคม วัฒน
ธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่เราปรารถนาจะตองเปนองคประกอบของความเปล่ียนแปลง
ในภาพรวมของสังคม โดยมีสวนชวยใหเกิดความกาวหนาในสังคม และ    เปนฝายรับผล
พวงจากความกาวหนาน้ัน ๆ ดวย ในระยะยาวเราจะตองไดเห็นความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
เปนชุด ๆ โดยต้ังเปาหมายไวท่ีการพลิกโฉมการกีดกันใหกลายเปนการบูรณาการ ความลม
เหลวกลายเปนความสํ าเร็จ อภิสิทธ์ิกลายเปนโอกาส  อันเทาเทียม การเรียนรูในรูปแบบเดียว
กลายเปนความหลากหลาย การเรียนรูเฉพาะในกลุมอภิสิทธ์ิกลายเปนการเรียนรูของปวงชน
และการเรียนรูท่ีดูนาประหว่ันพร่ันใจในปจจุบันก็จะกลายเปนความเพลิดเพลินใจไดในท่ีสุด
 4.16 ขณะที่รัฐบาลกํ าลังจัดเตรียมรางวิสัยทัศนวาดวยวัฒนธรรมการเรียนรูของปวง
ชน และการพัฒนาสังคมการเรียนรูอยูนี ้ คณะกรรมการฯ ขอสนับสนุนบทสรุปของคณะกรร
มาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 ของยูเนสโก ซึ่งม ีฌาคส เดอลอรส เปน
ประธาน รายงานดังกลาวชีแ้จงวา การเรียนรูตลอดชีวิตจะตองไดรับการ   ค้ํ าจุนจากเสาหลัก 4
เสา น่ันคือ การเรียนเพื่อรู การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง  การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน และการ
เรียนรูเพื่อชีวิต โดยเนนย้ํ าวา “การศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาท้ังในระดับปจเจกชนและ
ชุมชน ดังน้ัน การศึกษาจึงมีภารกิจ ท่ีจะตองพัฒนาความสามารถของคนทุกคนใหเต็มศักย
ภาพโดยไมมีขอยกเวน รวมท้ังตองทํ าใหบุคคลทุกคนตระหนักรูในศักยภาพของพลังสราง
สรรคของมนุษย ซ่ึงรวมการเขามารับผดิชอบในชีวิตของตนเอง และไปใหถึงเปาหมายสวน
ตัวท่ีวางเอาไว”



บทที ่ 5   แกนของหลักการ

 สาระของบทที ่ 5 น้ี เปนการนํ าเสนอรายละเอียดในสวนท่ีเปนแกนของหลักการ รวม
8 ประการ เพ่ือการผลักดันยุทธศาสตร กํ าหนดนโยบาย พรอมขอเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนไปตามลํ าดับ  ดังนี้

1. ความตอเนื่อง
2. ความเสมอภาค 
3. คนตองมากอนโครงสราง
4. หลายหลากท้ังในดานหนทางและรูปแบบ
5. การเรียนรูตลอดชีวิตตองเกี่ยวของกับทุกหนวยงานของรัฐ
6. คุณภาพกับความยืดหยุน
7. การรวมงานอยางมีประสิทธิผล
8. ความรับผิดชอบ

5.1 การกํ าหนดแกนของหลักการ จะชวยสนับสนุนวิสัยทศัน ชวยผลักดันยุทธ-
ศาสตร ชวยจัดทํ ารางนโยบาย ตลอดจนชวยแนะแนวปฏิบัติในทุกระดับ อีกท้ังจะเปนมาตร
การชวยใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีไดวางไวเปนอยางด ี การกํ าหนดแกนของหลักการเปนหนทางท่ีดี
กวาการจัดท ํา “รายการจายตลาด” สํ าเร็จรูปเก่ียวกับโครงการริเร่ิมท่ีพึงประสงค ซ่ึงแทบจะไมมี
การช้ีแนะในเร่ืองการจัดลํ าดับความสํ าคัญของโครงการ รวมท้ังไมมีพ้ืนฐานอยางเปนระบบ
เก่ียวกับการประเมินผลแนวคดิและแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ท่ีไดเสนอแนะเอาไวดวย ดังน้ัน จึง
ขอนํ าเสนอแกนของหลักการไปตามลํ าดับ ดังนี้

1.  ความตอเน่ือง  :
การเรียนรูตลอดชีวิตพึงสรางยุทธศาสตรทางการศึกษาในลักษณะองครวมใหแกรัฐ

 5.2 ยุทธศาสตรที่เปนหัวใจของการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อปวงชน
ของรัฐบาล ควรอยูที่การพัฒนาระบบการเรียนรูใหมีความตอเน่ืองตลอดชีวิตของผูเรียน
ชวงเวลา เน้ือหาสาระ และระดับของการเรียนรูที่แตกตางกัน ควรมีความสอดคลองตองกัน
ภายใตการช้ีนํ าของแกนของหลักการชุดเดียวกัน ยุทธศาสตรของการเรียนรูตลอดชีวิตใน



สหราชอาณาจักรควรครอบคลุมแนวทางท่ีรัฐไดวางเอาไวแลวในสมุดปกขาว “ความเปนเลิศ
ในโรงเรียน” ขณะเดียวกันก็ตองมีกลยุทธอีกมากมายเขามาเสริมดวย เราจะมาคิดเร่ิมการเรียน
รูตลอดชีวิตภายหลังออกจากโรงเรียนแลว ภายหลังการศึกษาภาคบังคับ หรือหลังจากอายุครบ
16 ปแลวไมไดเด็ดขาด เพราะกระบวนการนี้จะตองเปนไปตามนัยของตัวอักษรโดยแทจริง
น่ันคือ จะตองเปนการศึกษาหาความรูตลอดทกุ ๆ ชวงทุก ๆ วัยของอายุขัยกันเลยทีเดียว

 5.3 เมื่อแกนของหลักการเปนเชนนั้น ความคิดรเิร่ิมทางดานนโยบายการศึกษาท่ีมุง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองครอบคลุมปจเจกชนตั้งแตระดับกอนวัยเรียน
ระดับโรงเรียน ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชุมชน สถานประกอบการ ตลอดจนในทุก  สถานท่ี
และทุกรูปแบบ ที่ซึ่งการเรียนรูจ ําตองพ่ึงพาอาศัยการสนับสนุนและทรัพยากรจากสาธารณ
ชน นั่นยอมหมายถึง การสรางระบบใหองคประกอบทุกสวนเขามาชวยหนุนและเสริม
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อปวงชนใหแข็งแกรงขึ้น โดยท่ีหนทางในการเคล่ือนยายจากจุด
ใดจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงในระบบการเรียนรูของผูเรียนจะตองไดรับการปรับปรุงใหสะดวก
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทํ าได และจะตองไมมีสวนไหนภายในระบบท่ีหวังใหการศึกษาในสวนอ่ืน
ๆ เขามาชวยชดเชยความลมเหลวในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูและสัมฤทธิผลในสวนท่ีตน
รับผิดชอบอยูเปนอันขาด

2.  ความเสมอภาค  :
การเรียนรูตลอดชีวิตเปนภารกิจเพ่ือประโยชนของคนหมูมาก

 5.4 ความเสมอภาค และการบูรณาการ พึงเปนหัวใจของนโยบายการเรียนรู  ตลอด
ชีวิต ซ่ึงหมายถึงการใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือมุงขยายโอกาสในการเรียนรู เพ่ิมการ มีสวนรวม
และขจัดอุปสรรคนานัปการที่กลุมคนผูถูกกีดกันมิใหไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
จากการเรียนรูตลอดชีวิตจํ าตองเผชิญอยูในปจจุบัน ทุกคนพึงมองวาการเรียนรูและการเขา
ถึงโอกาสในการเรียนรูตลอดชวิีตน้ัน คือ สภาวะท่ีเปนปกติวิสัยของสมาชิกในสังคมทุก ๆ คน
อีกทั้งไมควรจะมีการประฌามหยามเหยียดรูปแบบ หนทาง และวิธีการของการเรียนรูใด ๆ ที่
ผูเรียนรูไดเลือกใชเพือ่กาวเดินใหบรรลุเปาหมายของตนเองดวย ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
จัดสรรเงินทุนเพ่ือการเรียนรูพึงใสใจในหลักการขอน้ีเปนพิเศษ เพ่ือนํ าไปปรับปรุงระบบและ
วิธีการจัดสรรเงินทนุใหกอเกิดความเสมอภาคใหจงได



5.5 นอกจากน้ี ยังควรใหความสนใจเปนพิเศษในเร่ืองเปาหมายและหลักการของการ
เรียนรูในลักษณะบูรณาการ ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ ทอม ลินสัน ไดวางเอาไวดวย     อีกทั้ง
ยังควรน ําทรัพยากรตาง ๆ มาใชเพื่อขยายหลักการแหงความเสมอภาคและการบูรณาการให
กวางขวางออกไป ดวยการจัดมอบรางวัลท่ีเหมาะสมใหแกองคการและสถาบันซ่ึงสาธิตให
ประจักษถึงปณิธานในการสรางสรรควัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือปวงชนอยางแทจริงจากผลสํ าเร็จ
ลวน ๆ ของการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลายรูปแบบ ควรจะเปดโอกาส
ใหคนหมูมากสามารถเขาถึงไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แทนการเก้ือกูล แตเฉพาะอภิสิทธิ์ชนเทา
น้ัน การท่ีจะสามารถประกันความกาวหนาในเร่ืองน้ีไดน้ัน รัฐบาลและฝายสนับสนุนเงินทุน
ท้ังหลาย รวมท้ังฝายใหบริการการเรียนรูและฝายกํ ากับดูแลการเรียนรู ตองวางเปาหมายใน
การขยายการมีสวนรวม รวมท้ังจัดใหมีการทบทวนผลงานความกาวหนาอยางสม่ํ าเสมอ

3.  คนตองมากอนโครงสราง  :
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีพึงใหความส ําคัญกับผูเรียนและการเรียนรู

 5.6  จุดเนนของนโยบายและแนวปฏิบัติควรอยูท่ีตัวผูเรียน และคุณภาพ ตลอดจน
ความหลากหลายของโอกาสในการเรียนรูท่ีเปดกวางสํ าหรับผูเรียน โดยหันเหความสํ าคญั
ออกจากโครงสรางและสถาบัน ซ่ึงควรปรับเปล่ียนหนาท่ีใหกลายมาเปนกลไกท่ีมีประสิทธิ
ภาพในการใหบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพสูงในสวนที่ตนรับผิดชอบอยู ประเด็นความ
หลากหลายของกลไกสนับสนุนท่ีผูเรียนรูสามารถเขาถึงได ก็ควรใชมุมมองดงักลาวเชนกัน
น่ันคือ ควรจะตองมีการใหบริการสารสนเทศ การแนะแนว และใหการสนับสนุนผูเรียน เพ่ือ
ชวยใหพวกเขาสามารถเขามารับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองไดในชวงเวลาที ่ เหมาะสม
ของแตละคน

 5.7 หนวยงานท้ังของรฐัและหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน กํ ากับ
ดูแล และสงเสริมการเรียนรู จะตองประกันวาภารกิจในสวนของตนน้ันใหความสํ าคัญกับคุณ
ภาพของประสบการณในการเรียนรูของตัวผูเรียนเปนหลัก โดยจะตองเปดโอกาสอยาง
เหมาะสมใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และบงบอกความตองการของตนได หลังจาก
รับฟงแลว แตละหนวยงานพึงตอบสนองการแสดงออกน้ัน ๆ ดวย และควรมีการทบทวน
ความสํ าเร็จของแตละองคกรในประเด็นปฏิสัมพันธน้ีเปนระยะ ๆ สวนรัฐบาลก็ควรเขามาจัด
การในเรื่องการรับรองวิทยฐานะของวุฒิบัตร และระบบเก็บคะแนนสะสมโดยการสะสาง
ระบบใหมีความเรยีบงายไมซับซอน มีการพัฒนากรอบงานในระดบัชาติวาดวยเร่ืองคะแนน



สะสม เพื่อท ําใหการสะสมและการยายโอนคะแนนเปนไปไดโดยงาย รวมทั้งตองพัฒนา
ระบบและระเบียบสัมฤทธิผลในระดับชาติอีกดวย

4.  หลายหลากท้ังในดานหนทางและรูปแบบ  :
การเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางและครอบคลุมทุกมิติของชีวิต

 5.8 การเรียนรูตลอดชีวิตควรตองครอบคลุมในทุก ๆ มิติของชีวิต และตอง      ตอบ
สนองความตองการและจุดประสงคอันหลากหลายของผูคนดวยเชนกัน ดังนั้น จึงควรมุง
พัฒนาผูเรียนทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม กระตุนสัมฤทธิผล สนับสนุนสงเสรมิพลังความ
คิดสรางสรรค เสริมสรางทักษะตาง ๆ ขยายองคความรูใหเจริญงอกงาม เสริมสรางกิจกรรม
ทางดานนวัตกรรมและนันทนาการ ตลอดจนสนับสนุนความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค และการ
ด ําเนินชีวิตอยางมอิีสระ ภารกิจดังกลาวจะสํ าเร็จลงไดก็ตอเมื่อมีการยอมรับพรอมไปกับการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรูในลักษณะกวางไกลในหลากหลายรูปแบบ ภายในสถานท่ีตาง ๆ
กัน ตามเสนทางเดินอันหลากสาย ความหลากหลายขางตนหมายรวมการขยายโอกาสใหผูคน
สามารถเขาไปรวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมุงปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ในทุก ๆ มิติเอาไวดวย

 5.9 ทั้งรัฐบาล หนวยงานจัดสรรเงินทุนอื่น ๆ และผูใหบริการทางการศึกษา      ควร
ใหการยกยองโดยเสมอภาคแกการเรยีนรูทุกรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นวามีคุณภาพ   มาตรฐานสูง
มีความสํ าเร็จสํ าหรับผูเรียน และมีมูลคาเพิ่ม ความสํ าเร็จอันหลากหลายของผูเรียนผนวกกับ
การมีสวนรวมในการเรียนรูที่ขยายวงกวางขึ้น ยอมจะสงผลใหเกิดความเปนปกแผนใน
สังคม เกิดประสิทธิผลทางดานเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาจริยธรรม พัฒนา ชุมชน  ตลอดจนการ
มีอิสระและมีความรับผิดชอบไปพรอม ๆ กันของปจเจกชน

5.  การเรียนรูตลอดชีวิตตองเก่ียวของกับทุกหนวยงานของรัฐ

 5.10 การที่จะบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อปวงชนไดน้ัน
หนวยงานทุก ๆ หนวยของรัฐจะตองรับผิดชอบในภารกิจชิ้นนี้รวมกัน โดยกระทรวงการ-
ศึกษาและการจางงานเปนองคกรหลักในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิต แตกระทรวงทบวงกรมอื่น
ๆ ก็ตองพัฒนากลยทุธและเปาหมายของตนเอง เพ่ือสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนในส
หราชอาณาจักร และในสวนท่ีตองเก่ียวโยงกับประเทศอ่ืน ๆ ไปพรอมกันดวย     รัฐบาลควร



วางยุทธศาสตรสํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีความกระจางชัด อีกทั้งยังตองก ําหนดลํ าดับ
ความสํ าคัญของภารกิจที่เกี่ยวของ และประกาศปณิธานของรัฐในเร่ืองน้ีใหสาธารณชนไดรับ
รูโดยทั่วถึง ตลอดจนตองใหการสนับสนุนมาตรการท้ังมวลท่ีมุงสงเสริมการเรียนรูตลอดชวิีต

 5.11 นโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลเองก็ตองไดรับการพินิจพิเคราะหไตรตรอง
โดยละเอียด เพ่ือเปนหลักประกันวาจะไดรับแรงสนับสนุนมากเทาท่ีจะมากไดในเร่ืองยทุธ-
ศาสตรของการเรยีนรูตลอดชวิีต และยังตองประกันอีกดวยวา แนวทางของรัฐ  จะไมกลายมา
เปนอุปสรรคบั่นทอนการเรียนรูเสียเอง นอกจากน้ี รัฐควรพรอมท่ีจะใชอํ านาจท่ีมีอยู  โดยการ
ใหรางวัลและการลงโทษ เพ่ือการสรางสรรควัฒนธรรมการเรยีนรูสํ าหรับปวงชน โดยปรับ
การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร กฎระเบียบ และการแทรกแซงตามอํ านาจหนาท่ีใหสอด
คลองกับประสิทธิผลท่ีคาดหวังจากยุทธศาสตรท่ีวางเอาไว

6.  คุณภาพกับความยืดหยุน  :
คุณลักษณะท่ีสํ าคัญย่ิงในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต

 5.12  การท่ีจะท ําใหการเรียนรูตลอดชีวิตมีประสิทธิผล และกลุมเปาหมายเห็นคุณคาได
น้ัน การจัดการศึกษาจะตองมีคุณภาพ และมีความยืดหยุน ไมวาจะเปนการศึกษา     รูปแบบใด
ก็ตาม สวนใหญจะข้ึนอยูกับกลุมคนท่ีใกลชิดกับการเรยีนรูมากท่ีสุด เพ่ือเปนหลักประกันวา
คุณลักษณะท้ังสองน้ีจะเปนองคประกอบท่ัวไปในการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบ
ทดลองหรือรูปแบบใหม ๆ ของการเรียนรูตลอดชีวิต ยิ่งตองระมัดระวังใหมากที่จะมิใหผู
เรียนที่เขารวมในโครงการนวัตกรรมทั้งหลายตองมาเส่ียงกับปญหาการใหบริการทางการ
ศึกษาที่ไมเหมาะสม  คุณภาพตํ ่า  และไรความยืดหยุน

5.13 ฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดสรรเงินทุน การสงเสริม และการกํ ากับ
ดูแลการจัดการศึกษา ควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความคุนเคยตอการจัดการขยาย
โอกาสทางการศึกษาซ่ึงเนนคุณภาพ และความยืดหยุน ทั้งนี ้ อาจกระทํ าไดโดยใช กลไกการ
ตรวจสอบ กํ ากับดูแล ปลูกฝงวัฒนธรรมการประเมินผลดวยตนเอง และ        การปรับปรุง
เพ่ือการฝกอบรม พัฒนา และยกระดับคุณวุฒิของบุคลากรผูมีหนาที่สอน สนับสนุนผูเรียน
ใหขอมูล  ใหคํ าปรึกษา  และปลูกฝงนิสัยรักการเรียนรูใหแกผูเรียน



7.  การรวมงานอยางมีประสิทธิผล  :
สงเสริมใหเกิดโอกาสใหม ๆ ส ําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต

 5.14 รัฐมุงหวังใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตรวมงานกัน
ในลักษณะท่ีมีเอกภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู การรวมมือกัน
เพ่ือผลในการดํ าเนินงานระดับทองถ่ิน (Local Strategic Partnerships) ตองครอบคลุม  ทุกฝาย
ท่ีมีสิทธิมีเสียงและมีผลประโยชนอันชอบธรรม (ซึ่งรวมผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนที่มีศักยภาพ)
ควรประสานงานกันในเร่ืองเก่ียวกับการใชทรพัยากรรวมกัน การตรวจสอบ การใหบริการ
การเรียนรู รวมไปถึงการก ําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการรวมกัน ซ่ึงจะสะทอนถึงการจัด
ท ํารางแผนปฏิบัติการทางการศึกษาสํ าหรับโรงเรียน รวมท้ังหาแนวทางเพ่ือนํ าไปสูภาคปฏิบัติ
ตอไปใหสํ าเร็จลุลวง

 5.15 เกณฑการจัดสรรเงินทุนควรค ํานึงถึงประสิทธิผลของการรวมงานระหวาง
หุนสวนเหลาน้ีดวย โดยจัดใหมีการวัดผลตามเกณฑท่ีกํ าหนดไว สํ าหรับผูท่ีรูสึกวาถูก   กีด
กันไมใหเขาไปมีสวนรวมทั้ง ๆ ท่ีมีความชอบธรรมก็ควรจะมชีองทางสํ าหรับใหมีการรอง
เรียนข้ึนมาได การท่ีแผนการด ําเนินงานจะผานเกณฑการตรวจสอบและไดรับการจัดสรรเงินทุน
น้ัน ผูใหบริการการเรียนรูจะตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลในการดํ าเนินงานรวมกันของทุก
ฝาย ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณคาใหแกตัวผูเรียน พรอมกับสงเสริมใหเกิดโอกาสใหม ๆ  ในการเรียนรู
ดวย การดํ าเนินการอยางมีเอกภาพระหวางหุนสวนผูรวมงานทุกฝาย ยอม จะกอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชวิีตในลักษณะย่ังยืนในท่ีสุด

8.  ความรับผิดชอบ  :
พึงแบงปนความรับผิดชอบในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิต

 5.16 ควรมีการแบงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือปวงชนระหวางฝายตาง ๆ ไดแก รัฐบาล หนวยงาน และองคกรอื่น ๆ
ที่ท ํางานกับสาธารณชน นายจาง ผูใหบริการการเรียนรู และปจเจกชน หลังจาก     ท่ีไดมีการ
ปรึกษาหารือกับฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบครบถวนแลว รัฐควรเปนผูวางยุทธศาสตรภาพรวม
และการจัดสรรทรัพยากรตองเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับหลักการตาง ๆ ท่ีกลาวถึงไว
ขางตนดวย แตการลงทุนในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน เปนภารกิจท่ีทุกฝายจะตองรับผิด



ชอบรวมกัน สํ าหรับมาตรการใหม ๆ ที่จัดท ําข้ึนตามหลักการน้ี อาทิ การเปดบัญชีการเรียนรู
สวนบุคคลน้ัน ในการจัดสรรเงินทุนก็จะตองมีเงือ่นไขท่ีแสดง ใหเห็นอยางชัดแจงถึงความรับ
ผิดชอบรวมกันภายในกรอบดังกลาวดวย

 5.17 องคกรตาง ๆ ท่ีท ํางานกับสาธารณชน ผูใหบริการการศึกษา นายจาง และปจเจกชน
จะตองแสดงความรับผดิชอบโดยการสนับสนุนหลักการอืน่ ๆ ขางตนในทางปฏิบัติดวย
ความเปล่ียนแปลงท่ีเปนหัวใจประการหน่ึง ก็คือ ปจเจกชนทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองในการพัฒนาการเรียนรูของตนไปอยางตอเนื่องในทุกชวงวัยของชีวิต สํ าหรับรัฐบาล
จะตองพิจารณาหามาตรการที่เปนไปไดเพื่อกระตุนและสงเสริมปจเจกชนผูแสดงความรับ
ผิดชอบในการเรียนรูตลอดชีวิต และชวยสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหปรากฏ  อาทิ
นโยบายชวยเหลือเก่ียวกับการเก็บภาษอีากร  เปนตน

ภายหลังการปรึกษาหารือ  ใชเปนมาตรฐาน  และเกณฑประเมินผล

 5.18  คณะกรรมการฯ คิดวา ควรจะไดมีการนํ าแกนของหลักการขางตนไปปรึกษา
หารือกันในวงกวาง เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป หลังจากตกลงกันไดเปนที่
เรียบรอยแลว ควรใชแกนหลักการดังกลาวเปนมาตรฐาน และเปนเกณฑในการประเมิน
นโยบายและแนวปฏิบัติท้ังในปจจุบันและอนาคต หนวยงานของรัฐในทุกระดับชั้น รวมทั้ง
องคกรทุกองคกรที่ควรจะมีความกาวหนาในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ควรจะใชเปนมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของโครงการท้ัง 4 โครงการที่รัฐประกาศ
ออกมาแลว น่ันคือ โครงการขอตกลงใหม โครงการมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม โครงการการ
จัดท ําบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล และโครงการจัดสรางโครงขายแหงชาติเพ่ือการเรียนรู นอก
จากน้ี ยังควรเปนหลักการท่ีรองรับการตอบสนองรายงานของเคนเนด้ีในเร่ืองการขยาย การมี
สวนรวม และรายงานของเดียริงกท่ีวาดวยเร่ืองคุณวุฒิในการเรียนรูและการอุดมศึกษาอีกดวย



บทที ่ 6   การขยายขอบเขตแหงความส ําเร็จ

 บทน้ีนํ าเสนอกลยุทธของการขยายผลในลักษณะของเครือขาย โดยสรุปบทเรียนที่
ผานมาในการขยายขอบเขตของความสํ าเร็จใหออกไปอยางยัง่ยืนตามเจตนารมณของ วิสัย
ทัศน  ไปตามล ําดับหัวขอตอไปน้ี

1. การขยายขอบเขต และการปรับปรุง
2. การเรียนรูในสถานประกอบการ
3. การรวมงานระดับทองถิ่นที่บรรลุผล
4. การเฉลิมฉลองความสํ าเร็จ
5. วิสัยทัศนวาดวยการเรียนรูตลอดชวิีต

การขยายขอบเขต และการปรับปรุง

 6.1 วิธีหน่ึงในการจัดการกับอุปสรรคเพ่ือสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
ของปวงชน คือ การขยายขอบเขตแหงความสํ าเร็จท่ีเกิดข้ึนในชวงไมก่ีปท่ีผานมาใหกวางไกล
ยิ่งขึ้น น่ันหมายถึง การปรับปรุงสัมฤทธิผลในโรงเรียนอยางขนานใหญ การเพ่ิมจํ านวนนัก
เรียนที่เรียนตอเมื่ออายุผานพนเกณฑของการศึกษาภาคบังคับแลว การจัดวางเปาหมายการ
ศึกษาและฝกอบรมของชาต ิรวมท้ังการประชาสัมพันธความกาวหนาในชวงแรกเร่ิมดวย นอก
จากน้ี ยังครอบคลุมความสํ าเร็จของโครงการฝกงานสมัยใหม และการใหความสํ าคัญกับ
ทักษะตาง ๆ ท่ีเปนหัวใจของการเรียนรู ซ่ึงมีสํ านักงานพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเปนแกนนํ า ใน
สวนของการกระจายเสียงเร่ิมมีรายการเพือ่การศึกษา (Learning Zone)  ทางโทรทัศน และการ
รณรงคเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร

 6.2  ผลสํ าเร็จท่ีนาท่ึงท่ีสุด คือ การขยายตัวแบบกาวกระโดดของการศึกษาตอเน่ือง ซ่ึง
เนนไปที่การฝกอบรมวิชาชีพทั่วประเทศ และการเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ขอมูลจาก สํ านักงาน
ตรวจสอบแหงชาติ (National Audit Office) ระบุวา จํ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนการ
ศึกษาตอเน่ืองเพ่ิมข้ึนมากกวาหน่ึงในสาม ในชวงป 2535/36 และ 2539/40 ซ่ึงมีจํ านวนโดย
รวมกวา 4 ลานคน มากกวาหน่ึงในสามของเยาวชนอายุ 16 ป ทั้งหมดเขามามีสวนรวมในการ
ศึกษาตอเน่ือง และกวาสองในสามของนักเรียนที่เรียนการศึกษาตอเน่ือง  มีอายุ 19 ปขึ้นไป
จากรายงานของรอบบินส พบวา นักศึกษาท่ีกํ าลังเรียนระดบัอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษา
ตอเนื่อง มีจํ านวนเทากับนักศึกษามหาวิทยาลัย การรวมงานอยาง  ใกลชิดกับฝายนายจางและ



ผูจัดการศึกษารายอ่ืน ๆ สงผลใหสถาบันการศึกษาตอเน่ืองกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีสํ าคญัใน
การปรับปรุงทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับงานอาชีพ

 6.3  จํ านวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ขยายตัวอยางรวดเรว็เชนกัน ซึ่งรวมไปถึงนัก
ศึกษานอกเวลา นักศึกษาผูใหญ ตลอดจนกลุมผูเรียนท่ีเขามาตามเสนทางสายใหม ๆ ดวย
บรรดามหาวิทยาลัยซ่ึงรวมมหาวิทยาลัยเปดที่ประสบความสํ าเร็จอยางลนหลาม    นับเปน
กํ าลังสํ าคัญอยางย่ิงในการสรางความเปนเลิศใหกับการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังในระดับชาติ และ
ระดับสากล ผานทางกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ คือ การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง หลักสูตรระยะ
ส้ัน กิจกรรมของหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาตอเน่ือง และการนํ าผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมและชุมชน การสรรคสรางสังคมการเรียนรูน้ัน  บทบาทสํ าคญั
อยูที่อุดมศึกษา ทั้งนี ้ เพราะหลักการของอุดมศึกษาเก่ียวของกับคุณลักษณะขององคความรู
การขยายเพิ่มพูนความรู และการนํ าความรูมาประยุกตใช รวมท้ังการอภิปรายถกเถียงและโต
แยงเกี่ยวกับความรูดวย

 6.4 อุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ืองไดแสดงบทบาทที่สํ าคัญใหเห็นอยางไมมีขอ
สงสัย ฉะนั้น จึงควรเปนหัวใจของยุทธศาสตรใหม ๆ ที่มุงสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับปวงชนในสหราชอาณาจักร

การเรียนรูในสถานประกอบการ

 6.5 เมื่อไมนานมาน้ี โครงการพัฒนาพนักงานที่นาตื่นเตนและเปนที่นิยมก็ทวี
จํ านวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในจํ านวนนี้รวมโครงการที่เริ่มขึ้นในบริษัทฟอรดส โรเวอร และ   ยูนิ
พารต ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีในปจจุบัน นอกจากน้ี ก็ยังมีโครงการการเรียนรู ซ่ึงเปนนวัตกรรม
ของกลุมสหภาพแรงงาน อาทิ โครงการ “หวนคืนสูการศึกษา” ของกลุม     สหภาพแรงงานที่
ใหญท่ีสุด และการจัดหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ใหแกวิศวกรและนักวิทยา
ศาสตรอาวุโส ภายใตการสนับสนุนของสมาคมวิศวกรและผูจัดการสถาบันนักวิชาชพี ผูจัด
การ และผูเชี่ยวชาญ ชมรมนักบริหารทางดานการส่ือสารทางไกล  และมหาวิทยาลัยเปด ใน
แวดวงอุตสาหกรรม สภาองคกรจัดฝกอบรมทางดานอุตสาหกรรม แหงชาต ิ ซ่ึงเปนของนาย
จางไดผานวิวัฒนาการคร้ังลาสุด กลายมาเปนสภาองคกรจัดฝกอบรมแหงชาติ และสภาสห
ภาพแรงงานรวมกับสภาธุรกิจจัดฝกอบรม ก็ไดสงเสริมโครงการตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะจน
เปนผลสํ าเร็จ ในสวนของอุตสาหกรรมยังคงลงทุนงบกอนใหญในเร่ืองการฝกอบรมทักษะท่ี
เก่ียวกับการงานตอไป สมาพันธอุตสาหกรรมสหราชอาณาจักร รายงานวา ในเดือนกันยายน



2540 รอยละ 59 ของนายจางคาดวา งบประมาณในสวนของการฝกอบรมจะเพิ่มสูงขึ้น โดย
แนวโนมจะเนนที่การฝกอบรมปฏิบัติงานจริง ในขณะที่ นายจางเพียงรอยละ 5 เทาน้ัน ท่ีคาด
วางบฝกอบรมจะลดลง

การรวมงานในระดับทองถ่ินท่ีบรรลุผล

 6.6  ในระดับทองถ่ินก็มีตัวอยางที่นาพึงใจมากมายที่แสดงใหเห็นถึงการรวมงาน
ตามยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิผลจากหลาย ๆ ฝาย โดยมุงเนนไปที่การเขาถึงเงินทุน ใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาต ิ และจากกองทุนยุโรป ทั้งนี ้ เพื่อชวยใหการด ําเนินงานเปนไปอยาง
ยั่งยืน ผูที่เก่ียวของไดแก ทางการในระดับทองถ่ิน องคกรอาสาสมัครตาง ๆ        สภาธุรกิจ
จัดฝกอบรม สวนผูใหบริการทางการศึกษาท้ังหลายก็ไดมีการผนึกกํ าลังในรูปแบบใหม ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาตอเน่ือง รวมทั้งระหวางผูใหบริการการศึกษาตอเนื่อง
ดวยกันเองดวย โดยมุงสงเสริมใหมีการน ําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในภาคธุรกิจ ภายใต
การสนับสนุนของกองทุนเพ่ิมพูนขดีความสามารถในการแขงขนั ในระดับชุมชน งบจาก
กองทุนสลากกินแบงรัฐบาล จากสหภาพยุโรป และจากกองทุน  หมุนเวียนที่จัดสรรใหครั้ง
เดียวไดถูกกลุมองคกรอาสาสมัครและกลุมพัฒนาชุมชนตาง ๆ นํ าไปใชเพื่อเสริมสรางศักย
ภาพของชุมชนใหมีความแข็งแกรงขึ้น ในยุทธศาสตรใหมน้ัน การขยายโอกาสใหมากเพ่ือให
กลุมบุคคลในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนหลัก นับเปนเร่ืองที่สํ าคัญยิ่ง ท้ังน้ี เพราะงบ
เหลาน้ีจะชวยจรรโลงและท ําใหงานเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตของพวกเขามีความกาว
หนาย่ิง ๆ ขึ้นไป

 6.7 ถึงแมวาจะถูกตัดงบและตองเผชิญกับขอจํ ากัดตาง ๆ ในการใชงบประมาณของรัฐ
บาล แตหนวยราชการในสวนทองถ่ินหลาย ๆ แหง ก็แสดงใหเห็นคุณลักษณะของความเปนผู
นํ า และพลังสรางสรรคในการจัดทํ าโครงการความรวมมือกับโรงเรียนและชุมชนมากมาย อีก
ทั้งยังเขารวมในเครือขายของเมือง (town) และมหานคร (city) แหง การเรียนรูทั้งในระดับ
ชาติ และระดับสากลดวย สวนสมาคมการศึกษาของลูกจาง และสถานศึกษาผูใหญในลักษณะ
อยูประจํ า (adult residential colleges) ก็ยังคงผนึกกํ าลังกันตอไป เพื่อแสดงบทบาทอันโดด
เดนและทรงคุณคาอยางยิ่งสํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตของผูใหญ ท้ังในระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติ ผานทางโครงการท่ีมีอยูหลากหลายรวมกับกลุมผูเรียนซ่ึงมีหลายกลุมเชนกัน



การเฉลิมฉลองความส ําเร็จ

 6.8  สถาบันแหงชาติวาดวยการศึกษาของผูใหญ (National Institute for Adult
Continuing Education) จะเปนแมงานจัดสัปดาหนักศึกษาผูใหญข้ึนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ซ่ึง
ท ําใหไดเห็นการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสหราชอาณาจักร งาน “สัปดาห นัก
ศึกษาผูใหญ” ประกอบดวย การเฉลิมฉลอง การเผยแพรสัมฤทธิผลของผูใหญในฐานะ ผูเรียน
พิธีการ และการมอบรางวัล ซ่ึงมีการออกอากาศถายทอดรายการไปท่ัวประเทศ  การจัดงานได
รับการสนับสนุนเปนอยางดีจากส่ือมวลชน นักการศึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในทองถิ่น
ผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีจากทุก ๆ พรรคการเมือง และที่ส ําคัญท่ีสุด ก็คือ ตัวผูใหญซ่ึงเปน
ผูเรียนเอง งานสัปดาหการศึกษาผูใหญน้ีประสบความสํ าเร็จดวยดี จนกระท่ังไมนานมาน้ี
ยูเนสโกไดนํ ามาเปนแบบอยางพ้ืนฐานในการเฉลิมฉลองการศึกษา  ผูใหญในระดับสากล

 6.9  คณะกรรมการฯ เชือ่ม่ันวากระบวนการตาง ๆ ในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดี
และการเฉลิมฉลองในเรื่องสัมฤทธิผลจะยังประโยชนเปนอยางมากตอการสงเสริม   วัฒน
ธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวย จึงควรใสใจให
มากกวาเดิมเก่ียวกับการวางแผนประชาสัมพันธความคิดริเริ่มที่บรรลุผล รวมทั้ง วิธีการ
ขยายผลจากแนวปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางสูการปฏิบัติในวงกวางใหเปนไปอยางเหมาะสม

วิสัยทัศนวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิต

 6.10 กิจกรรมที่นาชื่นชมที่สุด คือ การจัดท ําเอกสารนโยบายจํ านวนมาก การจัด
ประชุมและสัมมนา เพ่ือตอบสนองปญหาทาทายอันเน่ืองมาจากการเรียนรูตลอดชีวิตโดย
เฉพาะ นอกจากน้ี ก็ยังมีงานสงเสริมและพัฒนาภายใตการรณรงคเพื่อกระตุนการ เรียนรู
และงานของมูลนิธิการเรียนรูตลอดชีวิต องคกรตาง ๆ เชน สมาพันธอุตสาหกรรมแหงสหราช
อาณาจักร สภาสหภาพแรงงาน สมาพันธนายจางทางดานวิศวกรรม สมชัชา    เพิ่มพูนทักษะ
ของสกอตแลนด สมาคมหนวยราชการสวนทองถ่ิน และสภาศิลปกรรม    ตาง ๆ ไดจัดทํ า
วิสัยทัศน และนํ าเสนอโครงการพัฒนาที่เปนของตนเอง เมื่อปที่แลว  เฮเลนา เคนเนดี ้ และ
เซอร รอน เดียร่ิงก ไดตีพิมพเอกสาร 2 ฉบับ คือ รายงานทบทวนสภาวการณของการศึกษาตอ
เน่ือง และการอุดมศึกษา ตามลํ าดับ ภายในรายงานท่ีสํ าคญั 2 ชิ้นน้ี ไดเสนอแนะแนวปฏิบัติ
ที่สํ าคัญเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตเอาไวมากมาย คณะกรรมการฯ เห็นเปนการสมควร
อยางย่ิงท่ีจะตองนํ าขอเสนอแนะน้ัน ๆ ลงสูภาคปฏิบัติโดยเร็ว



 6.11 เปนที่นาเสียดายที่ผูคนอีกเปนจํ านวนมากยังคงอยูภายนอกขอบเขตของโครง
การพัฒนาท่ีกลาวมาแลวขางตน กลุมคนเหลาน้ีเปนพวกท่ีไมสามารถเขาถึงโครงการดังกลาว
ได หรือไมก็อาจจะเปนเพราะไมไดรับแรงสนับสนุนเพียงพอในปจจุบัน ฉะน้ัน    จึงจํ าเปน
ตองขยายโอกาสในการเรียนรูใหครอบคลุมปจเจกชนทุกคนอยางแทจริง

ภาคท่ี  4
ภาคปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมาย “การเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน”

        “เปาหมายของการศึกษา มุงเสริมสรางชีวิต การศึกษา
จะตองเก้ือกูลคุณภาพชีวิตในทุกมิติ… ในศตวรรษหนา ประเทศ
ท่ีประสบความสํ าเร็จทางดานเศรษฐกิจจะตองเปนประเทศที่
กลายสภาพเปนสังคมการเรียนรู ณ ท่ีซ่ึงประชาชนทุกคนมี
ความมุงม่ันในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผานกระบวนการศึกษา
และฝกอบรมท่ีมีประสิทธิผล ฉะน้ัน การท่ีจะกาวไปเปนชาติท่ี
ประสบความสํ าเร็จในโลกท่ีแขงขันกันอยางดุเดือด พรอมกับ
สามารถรักษาดุลยภาพของสังคมท่ีเปนปกแผนไวได อีกท้ังยังมี
ความม่ังค่ังทางดานวัฒนธรรมน้ัน จะตองลงทุนทางดานการศึกษา
เพ่ือมุงพัฒนาทรัพยากรท่ีย่ิงใหญท่ีสุด น่ันคือ ทรัพยากรมนุษย”

รายงานของคณะกรรมาธิการสํ ารวจการอุดมศึกษาแหงชาติ
(2540)



บทที ่ 7   ภารกิจ  บทบาท  และความรับผิดชอบ

 ในภาคที ่ 4 น้ี เปนภาคปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ก ําหนดไวในวิสัยทัศน โดย
แบงเปน 9 บท เริ่มตั้งแต บทที ่7 – บทที ่15  ในบทท่ี 7 เปนการแจกแจงใหเห็น   ภารกิจ บท
บาท และความรับผิดชอบของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทีเ่ปนหัวใจสํ าคัญท่ีจะทํ าใหเกิดการเปล่ียน
แปลง ไปตามล ําดับหัวขอ  ดังนี้

1. ภารกิจหลัก
2. หุนสวนดํ าเนินงานกับผูมีเดิมพัน
3. การวัดผลสํ าเร็จของกิจกรรม

ภารกิจหลัก

 7.1  จะตองมีการระดมกํ าลังปฏิบัติการกันในทุกดาน เพ่ือท ําใหการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ปวงชนกลายเปนความจริง และเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นในสหราช อาณา
จักร ทั้งนี ้ควรจะใสใจเปนพิเศษกับภารกิจหลัก ๆ ดังตอไปนี ้ คือ :-

•  ดานปริมาณ  - ตองมีการเพิ่มจํ านวนปจเจกชนผูตระหนักวาตนคือ  ผู
เรียนรูตลอดชีวิตอยางเปนระบบ ควบคูไปกับการเพ่ิมจํ านวนองคกรท่ี
เปนแหลงการเรียนรู

•  องคประกอบทางสังคม  - เพ่ิมการมีสวนรวมของกลุมผูดอยโอกาสให
กวางไกลครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ และทุกสถานท่ี โดยยึดม่ันใน
หลักการวาดวยความเสมอภาคและความเปนเอกภาพในสังคม

•  เสนทางการเรียนรู   - ใหการรับรองวิทยฐานะเสนทางการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย ซ่ึงด ําเนินไปในทุกชวงวัยของชีวิตทุกเสนทาง โดยปราศจากการดู
แคลน ไมวาจะเปนการเรียนรูในลักษณะในเวลา นอกเวลา    เปนการ
เรียนรูแบบอยูประจํ า หรอืไป-กลับ ก็ตาม

•  วิธีการ  - สงเสริมรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนท่ีความ  ยืด
หยุนเปนหลัก ซึ่งรวมถึงการเรียนรูทางไกล และการเรียนรูแบบเปดที่ใช
ชุดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ส่ือสาร
ท ําใหสามารถเรียนรูไดจากท่ีบาน ที่ท ํางาน และชุมชน



•  เจาของเรื่อง  - กระตุนใหปจเจกชน ครอบครัว หมูคณะ ตลอดจน  ชุมชน
เขามามีสวนควบคุมดูแลและพัฒนาการการเรียนรูในสวนท่ีเก่ียวของใหมาก
กวาเดิม

•  สัมฤทธิผลทางการศึกษา  - ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจะตองไดรับการรับรอง
และลงทะเบียนในลักษณะท่ีเหมาะสม น่ันคือ ท ําหนาท่ีบงช้ีความกาว
หนาของการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกํ าหนด ใหความสะดวกในเร่ืองความ
กาวหนาและการโอนคะแนนสะสม รวมท้ังเปนปจจัยสงเสริมใหมีการเรียน
รูเพ่ิมเติมตอไปดวย

•  คุณภาพ   - หาแนวทางในการสรางและด ํารงรักษาคุณภาพการเรียนรู ให
ยั่งยืน โดยอิงอยูกับกรอบงาน การวัดผลดวยตนเอง การรับรองวิทย
ฐานะ การตรวจสอบ และการวิเคราะหทบทวน ซ่ึงไดมีการ     เห็นชอบ
รวมกันแลว

•  การเผยแพรความรู  - การเผยแพรและการนํ าความรูมาใชในทุก    รูป
แบบและทุกวิธีการ จะตองไดรับการยอมรับและไดรับผลตอบแทนโดย
เสมอภาค ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับความเปนเลิศในดานการสอน การ
เตรียมส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการเรยีนรู หรือการวิจัยก็ตาม

•  เงินทุน   - ควรใสใจในปริมาณรวมของเงินทุนท่ีมีไวสํ าหรับการเรยีนรู
การสงเสริมการเรียนรู และการใหบริการการเรียนรู นอกจากน้ี ก็ยังตอง
ค ํานึงถึงการรักษาดุลยภาพในการจัดสรรทุนใหกับการศึกษา        ใน
ระดับตาง ๆ และภายในระบบการจัดสรรเงินทุนเอง ก็ตองรักษา    ดุลย
ภาพระหวางความตองการของผูเรียนตางกลุม และโปรแกรมการเรียนรู
ดวย

หุนสวนดํ าเนินงาน กับ ผูมีเดิมพัน

 7.2 ไมมีหนวยงานใดที่สามารถแบกรับภารกิจทั้งหมด และตอบสนองความ
ตองการดานการเรียนรูอันหลากหลายของชุมชนไดโดยลํ าพัง ดังน้ัน การแสวงหาผูรวม
ด ําเนินงานจึงไมเพียงแตชวยใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
สุดเทาน้ัน แตยังเปนวิธีการที่ชวยตอบสนองความตองการดานการเรียนรูที่สํ าคัญยิ่ง   อีก
ดวย การใหบริการการเรียนรูตลอดชวิีตแกปวงชนอยางมีประสิทธิผล จนกระท่ังกลายเปนกิจ



กรรมท่ีดูแลตัวเองไดในท่ีสุดน้ัน ผูมีเดิมพันในการน้ีทุกคน รวมท้ังหุนสวนดํ าเนินงานท่ีเก่ียว
ของจํ าเปนตองท ําหนาที่และรับผิดชอบในสวนของตนอยางเต็มกํ าลัง เพื่อท ําวิสัยทัศนให
กลายมาเปนความจริงใหจงได

 7.3 การรวมงานอยางมีประสิทธิผลของทุกฝาย เปนหัวใจของความส ําเร็จของแผน
งาน ท้ังน้ี เพราะการเรียนรูมิไดจํ ากัดขอบเขตอยูแคในโรงเรียน วิทยาลัย สถานประกอบการ
หรือหองสมุดเทาน้ัน สังคมท่ีมีวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ผูคนเรียนรูไดจากสถานท่ีท่ี
หลากหลายจนเราคาดไมถึง ฉะนั้น เพ่ือตอบสนองความตองการอันหลากหลาย ทุกฝายที่เกี่ยว
ของจึงตองรวมมือกัน  ในการตั้งเครือขายทองถิ่นที่มีประสิทธิผล รับภาระคาใชจายในการ
กํ าหนดความตองการภายในชุมชน ใชสารสนเทศและจัดลํ าดับความสํ าคญัของการพัฒนาดวย
ในระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ หนวยงาน  ท้ังหลายจํ าเปนตองด ําเนินงานเคียงบาเคียงไหลไป
ดวยกัน ตัวอยางเชน ใหการสนับสนุนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดแกผูสูงวัยท่ีตองการคงบทบาท
ของความเปนพลเมืองที่ขันแข็งควบคูกับการมีพลานามัยที่ดีนั้น ฝายที่มีบทบาทส ําคัญไดแก
หนวยงานของรัฐในระดับทองถ่ิน องคกรอาสาสมัคร กระทรวงการศึกษาและการจางงาน
และกระทรวงสาธารณสุข

 7.4  ภารกิจลํ าดับแรก คือ กํ าหนดผูมีสวนไดสวนเสียหลัก และหุนสวนรวมด ําเนินงาน
เสียกอน มิใชวาทุก ๆ คนที่เกี่ยวของจะเขามามีสวนรวมเสมอไป แตเมื่อมองใน    ภาพรวมแลว
ก็คาดหวังไดวาพวกเขาจะมีสวนกอใหเกิดความสํ าเร็จกับโครงการไดมากทีเดียว โดยแตละฝาย
ควรกํ าหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีการในการพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงของตนเอง
และควรมีการนํ าไปเปรียบเทียบกับของฝายอื่นดวย การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และการ
นํ าภารกิจหลักไปปฏิบัติใหบรรลุผล ควรมีการแบงความรับผิดชอบระหวางรัฐบาล (สวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน) สถาบันและหนวยงานใหบริการการศึกษาและฝกอบรม หอง
สมดุ ศูนยชุมชน ตัวผูเรียน นายจาง สหภาพแรงงาน และ องคกรอาสาสมัครท้ังหลาย

 7.5 ภายใตกรอบแนวทางปฏิบัติดังกลาว ภารกิจหลักขององคกรท้ังภาครัฐและภาค
เอกชนที่เกี่ยวของ ควรจะมุงไปท่ีการวางแผนเพ่ือจัดท ํากรอบงานและสรางมาตรฐาน โดยอิง
วิสัยทัศนท่ีวางไว ขณะเดียวกันก็สงเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศนน้ันดวย โดยเริ่มจากการ
กํ าหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย จากน้ันก็ทํ าการสํ ารวจและตีพิมพผลการสํ ารวจ แลวจึง  สงเสรมิให
หนวยงานตาง ๆ มารวมงานกันภายใตยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งมีการติดตามผลความ
กาวหนา และสงเสริมการพัฒนาผลงานผานมาตรการการวางแผน และการด ําเนินงานรวม
กันอยางแข็งขันมากกวาเดิม



 7.6  อยางไรก็ดี ควรระลึกอยูเสมอวา การทํ างานรวมกับหลายหนวยงานน้ัน เปนภาร
กิจยุงยาก เสียเวลาและคาใชจายมาก รวมท้ังอาจจะกอใหเกิดวัฒนธรรมในการจัดประชุม
สัมมนาหรือการเจรจาท่ีไรประสิทธิผลอยางไมมีท่ีส้ินสุดข้ึนมาได ถึงกระน้ันก็จํ าเปนตองสง
เสริมสนับสนุนโครงการทดลองบนความรวมมือตอไป ท่ีสํ าคัญคือ ผูรวมงานแตละฝายจะตอง
มีความไววางใจกัน และตองท ําความเขาใจเก่ียวกับอํ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝาย
อื่นใหแจมชัดดวย ฝายที่มีอ ํานาจและมีทรัพยากรมากก็ควรจะแสดงความใจกวางกับผูรวม
งานฝายอื่น ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการรวมกันทํ างานอยางเปนปกแผนโดยแทจริง แตทวาบท
ทดสอบท่ีเปนหัวใจอยูท่ีวาการรวมงานกันน้ันจะชวยเพ่ิมพูนคุณคาและความเขาใจซึ่งกันและ
กัน จนกระท่ังเกิดกิจกรรมท่ีนํ าไปปฏิบัติจนประสบผลในการขยายโอกาสการเรยีนรูใหแกปวง
ชนไดหรือไมน่ันเอง

การวัดผลสํ าเร็จของกิจกรรม

 7.7 ดังที่ไดกลาวไวแลววา ขอมูลเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตที่เรามีอยูยังไมเพียง
พอ และเปนขอมูลท่ีออนเกินกวาท่ีจะนํ าไปใชพัฒนากรอบงานทางดานยุทธศาสตรไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งยังไมดีพอที่จะนํ าไปใชวัดความสํ าเร็จตามเปาหมายในระดับสถาบัน ระดับ
ทองถิ่น และระดับชาติตามที่ไดวางไว ทั้งนี ้การเรียนรูในบางประเภทและผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนรูบางรูปแบบก็มิไดมีการบันทึกเอาไวเลย ฉะน้ัน จึงควรมีการวางเปาหมายเพ่ิมบาง
ประการ เชน เปาหมายของการขยายการมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชวิีตท้ังในมิติของความ
กวางและความลึก

 7.8  เรงจัดท ํามาตรวัดผลกิจกรรมการเรยีนรูใหหลายหลากและลุมลึก โดยเฉพาะใน
ระดับทองถิ่น มาตรวัดน้ีจะตองขึน้อยูกับเกณฑและวิธีการเก็บขอมูลใหม ๆ รวมท้ัง  ตอง
สะทอนถึงความหลากหลายของรูปแบบและสถานที่ที่ใชในการเรียนรูตลอดชีวิตดวย ภารกิจ
เชนน้ีจํ าตองอาศัยผูรวมงานมากมายหลายฝาย เพ่ือกํ าหนดและวัดความกาวหนาวาดวยการ
เรียนรูในสวนที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งรวมกันแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการตรวจสอบ
ความกาวหนาในกิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ือใหไดภาพรวมท่ีชัดเจนกวา และขอมูลที่     ดีกวาในการ
เรียนรู การดํ าเนินการดังกลาวจะชวยใหฝายวางแผนดานยุทธศาสตรและฝายจัดสรรทุน
สามารถ “กดปุม” ความคิดริเร่ิมและวิธีการตาง ๆ ของทุกฝาย เพื่อกระตุนหรือใหรางวัลกับ
ความสํ าเร็จของการขยายการมีสวนรวม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู และการ
สรรคสรางสังคมการเรียนรูที่แทจริง ภายใตมาตรการท่ีแปลกใหมและทรงคณุคาอยางย่ิง



 7.9 นักวิจัยและนักสถิติในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจจะใหการ
สนับสนุนเร่ืองการพัฒนาตัวช้ีวัดการมีสวนรวมทางดานการเรียนรูตลอดชวิีตในระดับชาติ ที่
เหมาะสมและมีความลุมลึกมากขึ้นกวาเดิม ตัวชี้วัดดังกลาวควรครอบคลุมปจจัยอื่น   นอก
เหนือจากสัดสวนอายุของผูมีสวนรวมดวย โดยเฉพาะปจจัยท่ีเก่ียวของกับสถานภาพของผู
ใหญในวัยตน เราจํ าเปนตองรูขอมูลเพ่ิมข้ึนอีกมากในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู โอกาส
ของการเรียนรูตลอดทุกชวงวัย สถานที่เรียนรูทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในสวนท่ีเก่ียว
กับกลุมผูดอยโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต

 7.10 ประชาสัมพันธตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีดีของการขยายการมีสวนรวมในการเรียนรูให
มากข้ึน และท่ีเปนจุดออนของการใหบริการการเรียนรูท่ัวไป เราตองการการวิจัยใหมากย่ิงข้ึน
รวมทั้งตองการการหลอมรวมและการเผยแพรผลงานวิจัยที่ดีกวาเดิมควบคูกันไป  น่ีก็เปน
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีนักวิจัยท้ังในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืน ๆ ควรจะเพ่ิมความรวมมือใหมากข้ึน
เพ่ือเก้ือกูลสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับปวงชนท้ังมวล ดังท่ีไดเสนอแนะ
ไปแลววาองคกรเพ่ือสาธารณชนทุกแหง และผูใหบริการการศึกษาซ่ึงรับผิดชอบดานการเก็บขอ
มูล ควรจะไดมีการปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาหนทางท่ีจะสงเสริมวิธีการเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิ
ผลมากกวาเดิม รวมไปถึงวิธีการท ํางานวิจัยและเผยแพรผลงานท่ีเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวย



บทที่  8   รัฐบาล

 ต้ังแตบทน้ีเปนตนไปจนถึงบทท่ี 15 จะเปนการแจกแจงบทบาท พรอมขอเสนอแนะที่
คณะกรรมการฯ เห็นวาสํ าคัญยิ่งในเชิงของน ํายุทธศาสตรท่ีกลาวมาขางตนสูการปฏิบัติ โดย
บทที ่ 8 น้ี จะเปนการนํ าเสนอขอเสนอแนะตอรัฐบาลโดยตรง วาควรจะตองมีแนวทางปฏิบัติ
อยางไรในการไปใหถึงวิสัยทัศนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีขอเสนอไปตามลํ าดับหัวขอ ดัง
น้ี

1. วิสัยทัศน กับ ยุทธศาสตร
2. ทุกหนวยงานของรัฐตองเขามามีสวนรวม
3. เปาหมายใหม ๆ ของชาติ
4. มูลนิธิสหัสวรรษใหมแหงชาติ
5. การคลัง กับ การจัดสรรเงินทุน
6. การจัดสรรเงินทนุใหแกเสนทางและระดับการเรียนรูอันหลากหลาย
7. หลักการ
8. ประเด็นอื่น ๆ ที่ตองการเงินทุน

วิสัยทัศน กับ ยุทธศาสตร

 8.1 ความรับผิดชอบหลักของรัฐบาล คือ การทํ าใหทุกฝายใหการสนับสนุน
วิสัยทัศนและหลักการของรัฐ จัดท ํายุทธศาสตรโดยรวม และจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
หรืออีกนัยหน่ึง คือ รัฐมีหนาท่ีปูพ้ืนฐานเร่ืองโอกาส ทรัพยากร และโครงสรางตาง ๆ เพื่อสง
เสริมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับปวงชนน่ันเอง เฉกเชนที่คณะ-กรรมาธิการวา
ดวยความยุติธรรมในสังคม บอรรี่ไดระบุไววา “ภารกิจลํ าดับแรกท่ีมีความสํ าคัญที่สุดของรัฐ
คือ เปดโอกาสใหเด็กและผูใหญสามารถเรียนรูไดเตม็ตามศักยภาพ ของแตละบุคคล การปลูก
ฝงทักษะเทากับเปนการเพ่ิมศักยภาพใหแกผูคนในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ พรอมกับ
สามารถเขามากุมชะตากรรมของตนเอง และชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในครอบครัวและในชุม
ชนของตนไดอีกดวย !การคํ านึงถึงการดํ ารงชีวิตอยางมีคุณภาพ" จึงมิใชทางเลือกทางหน่ึง
เทาน้ัน หากแตเปนความจ ําเปนเลยทีเดียว   การเรียนรูตลอดชีวิต คือ หัวใจของวิสัยทัศนในการ
ปรับปรุงประเทศชาติโดยแท (คณะกรรมาธิการวาดวยความยุติธรรมในสังคม, 2537)



 8.2 ยุทธศาสตรใหมในภาพรวมที่ไดนํ าเสนอไปแลว นับเปนโครงการที่นาสนใจ
มากท่ีสุดในสหัสวรรษ โดยครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ ทั้งของรัฐ โรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และผูใหบรกิารทางการศึกษาอ่ืน ๆ น่ันหมายถึง รัฐจะตองวางกรอบ
งานใหชัดเจนสํ าหรับการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดม
ศึกษา ก็ตาม โดยเนนเปนพิเศษในเรือ่งการพัฒนาเอกภาพ การประสานงานท่ีมีประสิทธิผล
ตลอดจนความชัดเจนของการเชื่อมโยงเสนทางการเรียนรูและสัมฤทธิผลที่มีอยูหลาย
ระดับและรูปแบบ

 8.3  นอกจากน้ี รัฐควรเปนผูนํ าและสนับสนุนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังผูรวมงาน
ในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตทุก ๆ ฝาย โดยใชกลไกที่มีอยู เพ่ือกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงท่ี
จํ าเปนท้ังทางดานการประชาสัมพันธ การส่ือสาร รวมถึงการใชแรงจูงใจทาง การเงิน และแรง
กระตุนในดานอ่ืน ๆ ดวย ถึงแมวาความรับผิดชอบหลักควรจะตกอยูกับรัฐบาล และองคกร
กับหนวยงานที่ทํ างานทางดานสาธารณชนก็ตาม แตผูใหเงินทุน  ผูอุปถัมภ และผูจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตท้ังปวงก็ควรเขามาท ําหนาท่ีของตนอยางเต็มกํ าลังในโครงการรณรงคน้ีดวย
เชนกัน ทางดานส่ือแขนงตาง ๆ ก็ควรเขามารับผิดชอบในเร่ืองการเผยแพรขอมูล และมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับกิจกรรมในแขนงท่ีตนถนัดและมีอิทธิพล

 8.4  ดังท่ีไดเสนอแนะเอาไวแลวในภาคท่ี 1 รัฐบาลพึงวางกรอบงานเชิงยุทธศาสตรวา
ดวยการเรียนรูตลอดชวิีตใหมีความชัดเจน โดยอิงวิสัยทัศนที่กวางไกล ลุมลึก และม ี  เอกภาพ
ซ่ึงรวมเปาหมายในแตละข้ันตอน และมาตรการในการวัดผลความกาวหนาท่ีไดรับความเห็น
ชอบแลว เมื่อค ํานึงถึงภารกิจดังกลาว รัฐก็ควรจะเขามาจัดท ําการรณรงค  โครงการใหญ ๆ
เพ่ือปลุกจิตสํ านึกใหสาธารณชนไดตระหนักถึงความสํ าคัญและคุณคาของการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่มีตอปจเจกชน ครอบครวั ธุรกิจ ชุมชน ตลอดจนสังคมโดยรวม นอกจากน้ี ก็ยังตองสง
เสริมและเฉลิมฉลองสัมฤทธิผล และแนวปฏิบัติที่ดีงามดวย

ทุกหนวยงานของรัฐตองเขามามีสวนรวม

 8.5 ภารกิจในภาพรวมของการนํ ายุทธศาสตรการพัฒนาการเรยีนรูตลอดชวิีตเพ่ือปวง
ชนไปปฏิบัติน้ัน ควรจะอยูภายใตการนํ าและการกํ ากับดูแลของกระทรวงการศึกษาและการจาง
งาน อยางไรก็ตาม หนวยราชการทุกสวนจํ าเปนตองรับเอายุทธศาสตรดังกลาว ไปด ําเนินการ
ดวยเชนกัน เพื่อจะไดมีสวนรวมในการสรรคสรางความสํ าเร็จ ดังน้ัน  หนวยงานของรัฐ
ทุกหนวยงานจึงควรวางแผนและติดตามดูแลผลการดํ าเนินงานตามยุทธ-ศาสตรหลักในสวนท่ี



ตนรับผิดชอบอยู นอกจากน้ี ก็ตองบงช้ีอุปสรรคของการเขามามีสวนรวม รวมท้ังอุปสรรคตอผล
สัมฤทธ์ิท่ีแทรกอยูในกระบวนการ ข้ันตอนการดํ าเนินงาน การบริหาร และกฎระเบียบของรัฐ
ตลอดจนหาทางขจัดอุปสรรคเหลาน้ีดวย สวนหน่ึงของยุทธศาสตรน้ีตองอาศัยการประเมนิ
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐในเรือ่งการใหบริการการเรยีนรูตลอดชวิีต  รวมทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวของทั้งปวงอยางเปนระบบ

 8.6 รัฐจํ าเปนตองทบทวนนโยบายทางดานงบประมาณและการจัดเก็บภาษี เพื่อ ใช
เปนกลไกสรางแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และสงเสริมใหผูเรียนลงทุนเพื่อการเรียน
รูของตนเอง นอกจากน้ี รัฐก็ควรทบทวนเรื่องการจัดสรรเงินทุนสํ าหรับการศึกษา  ท่ัวไป และ
สํ าหรับโครงการท่ีมีเปาหมายในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเฉพาะดวย อาทิ โครง
การที่เสนอใหจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โครงการมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม
และโครงการจัดท ําบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล การทบทวนดังกลาวควรเปนการแสวงหาแนว
ทางท่ีจะสามารถใชแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ ของรัฐ เชน การใชระบบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูคน
ในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังที่ไดเสนอแนะเอาไวใน
เรื่องการขยายการมีสวนรวมโดยกรรมาธิการเคนเนดี้

 8.7 การดํ าเนินงานตามแนวทางขางตนน้ัน รัฐตองพิจารณาหามาตรการตาง ๆ เพื่อ
ประกันความรวมมือระดับสูงสุดระหวางหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปของคณะ
กรรมการระดับสูงระหวางกระทรวง หรือหนวยสนับสนุนการประสานงาน เพื่อพัฒนายุทธ
ศาสตรแหงชาติก็ได ไมวาจะเลือกรูปแบบใดก็ตาม จะตองมีการเตรยีมการประสานงานอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานของคณะรัฐมนตรีที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือในเรื่องการกีดกันทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในสหราชอาณาจักรเสมอ

เปาหมายใหม ๆ ของชาติ

 8.8 การจัดทํ าเปาหมายการศึกษาและฝกอบรมของชาติ มีความสํ าคัญตอการ ปลุกจิต
สํ านึกดานการเรียนรูและยกระดับมาตรฐาน การเสนอแนะใหมีการทบทวนปรับปรุงเปาหมาย
ดังกลาวจึงเปนเร่ืองท่ีนายินดี เน่ืองจากเปาหมายท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายจุดที
เดียวที่จ ําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง ความกาวหนาตามเปาหมายบางประการยังไมเปน
ท่ีนาพอใจนัก จึงตองคนหาสาเหตุและหาทางแกไขใหเรียบรอย นอกจากน้ีวิธีวัดผลในปจจุบัน
ก็มิไดสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาเก่ียวกับคุณวุฒิทางดานวิชาชีพของชาติ หรือองค
ประกอบตาง ๆ ในเร่ืองน้ี  ซ่ึงจํ าเปนตองไดรับการพิจารณาดวยเชนกัน



 8.9 การเรียนรูบางรูปแบบมิไดสะทอนถึงเปาหมายที่ไดกํ าหนดไว โดยเฉพาะ อยาง
ยิ่ง เมื่อการเรียนรูและคุณวุฒิดังกลาวไมไดรับการเชื่อมโยงเขากับกรอบผลสัมฤทธิ์ทางวิชา
การหรือวิชาชีพโดยตรง ตัวอยางเชน คุณวุฒิตาง ๆ ท่ีไดรับจากสถาบันการศึกษาแบบเปด
และไมมีเปาหมายใด ๆ ที่จะใชวัดผลดานการขยายการมีสวนรวมไดเลย      โดยเฉพาะใน
สวนท่ีเก่ียวของกับกลุมผูดอยโอกาส นอกจากน้ีแลว ก็ควรมีการทบทวน  เปาหมายบาง
ประเภทที่ใชอยูดวย เชน ขนาดขององคกร โดยตองค ํานึงถึงรปูแบบการจางงานในสถาน
ประกอบการในภาพรวมของประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป จนสงผลใหธุรกิจขนาดเล็กกลาย
เปนสถานประกอบการท่ีทวีความสํ าคัญมากขึ้นทุกขณะ

 8.10 รัฐบาลควรท ําหนาที่เปนผูนํ าในการกํ าหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใหม
ควบคูไปกับมาตรวัดและกลไกในการประเมินผลท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนหลักประกันวาสัมฤทธิผล
ในการเรียนรูและองคประกอบท่ีอยูนอกเหนือวิชาชีพ แตเปนเสนทางสูคุณวุฒิทางวิชาชีพเฉพาะ
และคุณวุฒิทางวิชาชีพทั่วไปจะไดรับการยอมรับในระดับชาติ พรอมกันน้ี รัฐควรชักจูง    ผู
รวมงานหลักเขามารวมจัดวางเปาหมายใหมใหเหมาะสมอีกดวย

 8.11  คณะกรรมการฯ ตองการเห็นความคิดริเริม่ในการทบทวนเปาหมายทางการ
ศึกษาและฝกอบรมของชาติเปนอยางยิ่ง การทบทวนควรครอบคลุมการสํ ารวจ ตรวจสอบ
มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหมีเอกภาพมากย่ิงข้ึน การสนับสนุนการเรยีนรู ในลักษณะที่เปดกวาง
สอดคลองกับวิสัยทัศน และหลักการท่ีรัฐบาลกํ าหนดภายใตกรอบใหมของเปาหมายแหงชาติ
น้ัน จะตองมีการพัฒนาเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระดับภูมิภาค ในภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ และชุมชน ท้ังน้ี เปาหมายดังกลาวจะตองครอบคลุมการตรวจสอบและประเมินผลของ
การขยายการมีสวนรวมโดยกลุมบุคคลหลาย ๆ กลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมท่ีมักจะดอย
โอกาสในเร่ืองการศึกษาตอเน่ือง การศึกษาผูใหญ และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิสหัสวรรษใหมแหงชาติ

 8.12  การเปล่ียนแปลงรูปแบบของสถาบัน จะชวยใหภารกิจทาทายประสบผลสํ าเร็จ
และวิสัยทัศนท่ีเสนอแนะไวกลายเปนความจริงข้ึนมาได แตก็ไมควรจัดต้ังสถาบันใหมข้ึนมา
มากมาย ขณะเดียวกันก็จํ าเปนตองยบุรวมหนวยงานเขาดวยกัน หรือปรับเปลี่ยนหนวยงาน
บางแหงพรอมกันไปดวย การจัดต้ังองคกรใหมควรมีใหนอยท่ีสุด ตองมีการกํ าหนดหนาที่
ความรับผิดชอบใหชัดเจน และท ํางานใกลชิดกับ  หนวยงาน องคกรใหมจะตองมีขนาดกระ
ทัดรัด คลองตัว และจะตองไมเพิ่มขั้นตอนการท ํางานใหเย่ินเยอมากข้ึนไปกวาเดิม



 8.13  อยางไรก็ตาม การจัดต้ังสถาบันแหงชาติแหงใหมเพ่ือรับหนาท่ีพิเศษในการ
ด ําเนินงานตามลํ าดับความสํ าคัญในเชิงยุทธศาสตรที่รัฐไดวางไวเปนปจจัยที่จะเขามาชวย
สรรคสรางวัฒนธรรมใหม คือ เรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ในกรอบแนวคิดน้ี     รัฐ
ควรกระทํ าตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเคนเนด้ีใหมีการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การเรียนรูขึ้น โดยอาศัยเงินทุนจากสํ านักงานสลากกินแบงแหงชาติ ทันทีท่ีโครงการแหงสหัส
วรรษท่ีสํ าคญั ๆ ทั้งหลายไดรับงบด ําเนินการเรียบรอยแลว

 8.14 ดวยจุดประสงคดังกลาว รัฐควรทํ าหนาที่เปนผูนํ าในการจัดตั้งมูลนิธิ สหัส
วรรษใหมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (a New Lifelong Learning Millennium Foundation)
โดยมีเปาหมายสงเสริมนวัตกรรม เผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี และ “อัดฉีด” ความคิดริเริ่มใหม ๆ มูล
นิธิน้ีควรจะเปนความคิดริเร่ิมของภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมีเจาหนาท่ีระดับบรหิารเพียงไม
ก่ีคนเทาน้ัน และเริม่รับเงินจากกองทุนสลากกินแบงแหงชาติ ต้ังแตป 2000 ผนวกกับกองทุน
สมทบจากภาครัฐและเอกชน   (แตในขณะท่ียังไมมีเงินทุนกอนน้ี รัฐจะตองจัดสรรเงินทุนใน
สวนน้ีใหกับโครงการความคิดริเร่ิมของชุมชนบางโครงการไปกอน) เปาหมายหลัก ไดแก :-

•  ปลูกฝงนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต
•  สนับสนุนความคิดริเริ่มท่ีมุงพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตในกลุมบุคคลท่ี

ไมมีสวนรวมในการเรียนรู
•  สงเสริมโครงการตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรยีนรูผานทางสถาบันครอบครวั

และชุมชน
•  กระจายเงินทุนผานเครือขายผูรวมดํ าเนินงานในระดับภูมิภาค หรือถา

หากมีสมัชชาการเรียนรูตลอดชีวิตสวนภูมิภาค (Regional Lifelong
Learning Forums)  ก็ใหกระจายผานกลไกน้ี

การคลังกับการจัดสรรเงินทุน

 8.15 ปญหาทาทายที่สํ าคัญสํ าหรับการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูสํ าหรับ
ปวงชน อยูท่ีการจัดหาเงินทุนใหมีความม่ันคงและเปนระบบ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   ใน
ระยะยาว ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการพัฒนาทีละข้ันตอนใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาพ
รวมที่รัฐเปนผูก ําหนด  ภารกิจทาทายท่ีชัดเจน ไดแก :-



•  ขยายปริมาณโดยรวมเงินทุนจากทุก ๆ แหลง เพื่ออุทิศใหกับงาน   สง
เสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

•  ผอนคลายกลไกควบคมุการลงทุนของรฐัใหมากท่ีสุด
•  กระตุนใหนายจางลงทุนเพ่ือลูกจางของตนทุกคน และในทุก ๆ ภาคสวน
ทางเศรษฐกิจ

•  สงเสริมใหปจเจกชนลงทุนเพือ่การน้ีใหมากข้ึน
•  สรรคสรางระบบการกํ ากับดูแลและจัดสรรเงินทุนในลักษณะที่ท ําให
สถาบันการเรียนรูตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตลอดชีวิต

 8.16 ภารกิจขางตนจะสํ าเร็จลงไดตองอาศัยการปรับดุลยภาพในการจัดสรรเงินทุนท้ัง
หมด ซ่ึงครอบคลุมถึงการปรับภายในและการปรับระหวางรูปแบบกับระดับของกิจกรรม การ
เรียนรูควบคูกันไป นอกจากน้ี ยังตองพึ่งความคิดริเริ่มที่มุงเพิ่มปริมาณเงินทุนเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตของปวงชนจากแหลงเงินทุนทุกแหลงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การจัด
สรรเงินทุนรูปแบบใหม (เชน การเปดบญัชีการเรียนรูสวนบุคคล) และแผนการ  เพิ่ม
ทรัพยากรของรัฐเปนพิเศษ เพ่ือกระตุนและสนับสนุนใหปจเจกชนและกลุมบุคคลผูท่ีขาด
โอกาสในการเรียนรูไดเขามามีสวนรวม เปาหมายควรอยูท่ีการขยายการมีสวนรวมใหกวาง
ไกล การเปดเสนทางสรางความกาวหนาในการเรียนรูโดยการเช่ือมโยงระหวางการเรียนรูทุก
ระดับ และการสนับสนุนใหปจเจกชน นายจาง และผูใหบริการการเรียนรูท้ังหลายมีความมุง
ม่ันในภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบมากกวาเดิม

 8.17  การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีประสิทธิผลจะไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากหลาย ๆ
แหลงผานกลไกอันหลากหลาย การสรางสังคมการเรียนรูอยางแทจริงข้ึนในสหราชอาณาจักรจํ า
เปนตองใชเงินมากกวาเดิม และในระยะยาว รัฐก็จํ าเปนจะตองลงทุนสรางระบบสนับสนุนผู
เรียนในลักษณะเสมอภาค โดยไมค ํานึงถึงอายุของผูเรียน รวมทั้งรูปแบบและระดับของ
การเรียนรู

 8.18  การขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากรัฐ สํ าหรับไปใชในการสรางสรรควัฒนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากจะตองเสนอหลักการและเหตุผลท่ีมีน้ํ าหนักและนาเชือ่ถือแลว
ยังตองลงลึกในรายละเอียดอีกดวย เพ่ือใหทุกคนรับรูวาเปาหมายท่ีนํ าเสนอน้ันคืออะไร นอก
จากน้ี ก็ควรจะมีการเปดอภิปรายถกเถียง และผานขั้นตอนการปรึกษาหารืออยางกวางขวาง
ดวย ประเด็นท่ีควรนํ ามาเปนหัวขออภิปรายทางการเมืองท่ีเปดกวาง  เพ่ือใหสาธารณชนได



พินิจพิเคราะหอยางถี่ถวน และเหมาะสมคือ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งรูปแบบของ
การจัดสรรเงินทุนจากรัฐเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ถึงแมวาจะไมไดขอยุติในเร็ววัน หรอืคํ า
ตอบท่ี “ตายตัว” ก็ตาม
 8.19 รัฐควรทบทวนดุลยภาพในเร่ืองการลงทุนระหวางรัฐ ปจเจกชน และฝาย   อื่น ๆ
โดยมุงไปท่ีการขยายโอกาสทางการศึกษาท้ังในระดับแรกเร่ิม (ซึ่งรวมการเรียนรูทักษะขั้นพื้น
ฐาน และเสนทางการเรียนรูสายใหม ๆ) และระดับคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ระดับ 3 (NVQ 3
level : ซ่ึงเปนระดับเปาหมายท่ีสํ าคญัของชาติ) จากน้ันก็มุงตอยอดใหมีการศึกษาตอในข้ัน
อุดมศึกษาภายในชุมชนผานกระบวนการศึกษาผูใหญ เปาหมายควรจะอยูที่การยกระดับใน
ภาพรวมของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ที่ทุมเทใหกับการเรียนรูในทุก ๆ ระดับ

 8.20 วิถีทางหน่ึงในการเร่ิมตนกระบวนการน้ีอยางเปนข้ันเปนตอน ทีละขั้น โดยการ
กํ าหนดแนวปฏิบัติออกเปนระยะ ๆ ดังนี้

 ระยะท่ี 1
•  รัฐควรปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกรรมาธิการฯ เดียริงก ท่ีเสนอใหการ

กูยืมเงินเพ่ือการเรียนของผูเรียนน้ันเปนการลงทุนในงบดุลบัญชีของชาติ
แทนการมองวาเปนคาใชจาย

•  รัฐควรกระตุนใหเกิดการยอมรับคํ าแนะนํ าในระดับสากลของบรรดา     
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขององคการเพื่อการพัฒนาและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ท่ีวา การลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษย
น้ัน เปนทุนท่ีจับตองไดประเภทหน่ึงในงบดุลการเงินของชาติ และควร
ลงทุนติดตอกันหลาย ๆ ป

•  เงินตราที่ประหยัดไดจากการใชมาตรการดังกลาวควรจะน ํากลับไปใชใน
การลงทุนอีกคร้ัง เพ่ือการขยายโอกาสในการเรียนรูภายหลังการศึกษาภาค
บังคับ

 ระยะท่ี 2
•  รัฐควรปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกรรมาธิการฯ เคนเนดี้ที่เสนอวา

กองทุนเพ่ือการเรียนรูควรจะเขามารับภารกิจตอจากกองทุนสลากกิน
แบงแหงสหัสวรรษใหม โดยนํ าเงินน้ันมาใชจายเพ่ือปลูกฝงและสรรค
สรางสังคมการเรียนรู



•  ความคิดริเร่ิมทางการศึกษาควรเปนหัวใจของงานนิทรรศการสหัสวรรษ
ใหม ในป 2000

•  คณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญช ีรัฐบาล และสถาบันตาง ๆ ควร   รวม
กันพัฒนามาตรการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิผลมากกวาเดิมใหกับ
สังคม เพ่ือสะทอนใหเห็นผลของกิจกรรมท่ีมิไดมีเงินตรารองรับ และให
ผลการเรียนรูในเชิงปริมาณนอยกวา มาตรการดังกลาวจะชวยให   ผู
กํ าหนดนโยบายมองเห็นภาพของมูลคาเพิ่มจากการลงทุนในเรื่องการ
เรียนรูตลอดชีวิตไดดีกวาเดิม

 ระยะท่ี 3
•  พรรคการเมืองท้ังหลายควรพิจารณานํ าขอเสนอในการเพ่ิมงบประมาณท้ัง
ในสวนของรฐั นายจาง ปจเจกชน และฝายอื่น ๆ ในเรื่องการเรียนรูตลอด
ชีวิต เขาผนวกไวเปนสวนหน่ึงของค ําแถลงนโยบายในการเลือกต้ังทั่วไป
ครั้งหนา

การจัดสรรเงินทุนใหแกเสนทางและระดับการเรียนรูอยางหลากหลาย

 8.21 ปจจุบันมีหลักฐานแสดงถึงความเหล่ือมล้ํ าเปนอยางมากระหวางการใหความชวย
เหลือแกผูเรียนที่ศึกษาตอดานวิชาชีพกับผูเรียนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบเต็มเวลา  ระบบที่
เปนอยูเอื้อตอผูเรียนประเภทหลังอยางเห็นไดชัด ซ่ึงจะสังเกตไดจากการพิจารณาใหทุน การ
กูยืม การเขาถึงเงินทุน การท่ีผูเรียนสวนใหญในกลุมชนช้ันกรรมาชีพเลือกทีจ่ะเรียนตอใน
สายอาชีพภายหลังท่ีจบการศึกษาภาคบังคบัแลว

 8.22  ขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาผูใหญกับการศึกษาตอเน่ือง เชน ปริมาณการให
บริการ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของผูเรียน เปนขอมูลที่ไมไดมาตรฐาน สวนผลตอบ
แทนทางเศรษฐกิจก็เปนเรือ่งทีป่ระเมนิไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่เนนการเสริมสราง
ขีดความสามารถใหกับชุมชน ซ่ึงหากจํ ากัดหลักสูตรใหอยูภายในขอบเขตที่ไดมีการตกลงไว
กอนการเรียน ก็อาจจะยุงยากในทางปฏิบัติ

 8.23 การศึกษาเปรียบเทียบจะชวยบงชี้ผลตอบแทนของการลงทุนในเสนทาง
อันหลากหลายของการเรียนรู ภายหลังการศึกษาภาคบังคบัและการฝกอบรม รวมทั้ง ผล
ประโยชนระยะยาวดวย การวิเคราะหในกรอบดังกลาวจะตองกาวไปใหไกลกวามุมมองท่ี



คับแคบทางเศรษฐกิจ และตองใหไกลกวาการมองผลประโยชนอยางกวาง ๆ ท่ีปจเจกชนและ
ชุมชนไดรับ ซ่ึงมีจุดออนอยูท่ีการติดตามผลในชวงส้ัน ๆ เทาน้ัน

หลักการ

 8.24 หลักการในการจัดสรรเงินทุนของรัฐทั้งหมดเพื่อการศึกษาและฝกอบรม
ควรจะเปนไปตามเกณฑที่วางไวแลวในภาคที ่ 5 ของรายงานฉบับน้ี เปาหมายในการ    จัด
สรรเงินทุนควรมุงไปที ่:-

•  ขยายการมีสวนรวมใหครอบคลุมกลุมบุคคลที่ยังไมไดรับบริการทางการ
ศึกษาอยูในปจจุบัน

•  จัดสรรทรัพยากรใหมของรัฐใหกับผูมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ของประเทศตํ่ ากวาระดับท่ี 3

•  กระตุนใหนายจางทุกภาคเศรษฐกิจลงทุนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม
ในการเรียนรูตลอดชีวิต

•  สงเสริมใหปจเจกชนลงทุนเพื่อการเรียนรูของตนเองผานมาตรการการ
เปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล

•  สรางระบบการจัดสรรเงินทุนตามกฎเกณฑท่ีเอ้ืออํ านวยใหสถาบัน   จัด
การศึกษาฝกอบรมตองตอบสนองตอความตองการอันหลากหลายของผู
เรียนรูตลอดชีวิต

 8.25  การประชาสัมพันธใหปวงชนทราบถึงสิทธิในการเขาถึงเงินทุนของรัฐ สํ าหรับ  ผู
เรียนเต็มเวลาหรือผูเรียนนอกเวลาควรเปนชุดเดียวกัน ควรลงทุนในภาคการใหการศึกษาฝกอบ
รมโดยเทาเทียมกันทุก ๆ สวน โดยในขั้นแรก ควรเนนที่การปลอยเงินกูยืมใหกับนักศึกษาท่ี
เรียนเต็มเวลาและนอกเวลา ท้ังท่ีเรียนอยูในระดับอุดมศึกษา  การศึกษาตอเน่ือง รวมทั้งผูที่อายุ
เกิน 50 ป โดยอิงเกณฑรายไดเหมือนกันหมด ควรมีการจัดทํ าแผนปฏิบัติการตามนโยบายดัง
กลาว เพื่อใชประโยชนใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได เมือ่มีการนํ าระบบใหมเก่ียวกับการจัดสรร
เงินทุนใหกับผูเรียนเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษาออกมาใชเรียบรอยแลว

 8.26 แนวปฏิบัติเชนน้ีจะสอดคลองกับหลักการแหงความเสมอภาคท่ีไดกลาวไวแลวใน
ตอนตน โดยอิงหลักฐานจากมหาวิทยาลัยเปด และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรในกรุงลอนดอน
ซึ่งระบุวา การกระทํ าดังกลาวจะมีผลกระทบตออุดมศึกษานอยมาก นอกจากน้ี ยังชี้ใหเห็น



ดวยวา การสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตขึ้นอยูกับความสามารถในการขยาย
การเรียนรูนอกเวลาใหเพิ่มจ ํานวนมากข้ึนไดภายในเรว็วัน  สิ่งที่ควรท ําในระยะแรก คือ การ
ศึกษาเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมด รวมทั้งวิธีการในการด ําเนินการตามแนวทางดังกลาว จากน้ัน
นํ าผลการศึกษาไปปรึกษาหารือกับสาธารณชนในวงกวางตอไป
คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแหงชาติ     วาดวยการ
ตรวจสอบการอุดมศึกษา วาควรจะมีการปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีในระดับ
ชาติเสียใหม โดยลงบัญชกีารกูยืม ในหมวดของการลงทุน แทนหมวด   คาใชจาย ในงบดุล
บัญชีของชาติ

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการใหทุน

 8.28 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับการจัดสรรเงินทุน ซ่ึงควรพิจารณารวมกับ   องคกร
ที่เกี่ยวของ ไดแก : -

•  การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูในกลุมคนวางงานในชวงเวลา 
ส้ัน ๆ

•  การขยายโครงการนํ ารองเสริมสรางทักษะการทํ างาน
•  การบังคับใชแผนงานภายใตพระราชบัญญัติอุดมศึกษาและการศึกษาเพิ่ม
เติม เพื่อประกันวาผูใหญที่หวนกลับมาเรียนรูจะไดรับประโยชนจาก
เสนทางการเรียนรูสายใหมน้ี

•  การใชรหัสไปรษณียเปนเคร่ืองมือแสวงหาผูเรียนกลุมผูดอยโอกาส รวม
ท้ังสรางแรงจูงใจในการจัดหาเงินทุนใหสถาบันตาง ๆ ฝกอบรม    ส่ัง
สอนผูเรียนจากเขตดังกลาว จนกวาจะมีมาตรการในการประเมินความ
ตองการท่ีใชไดดีกวารหัสไปรษณีย

•  การปรับดุลคาใชจายที่จ ําเปนสํ าหรับการขยายการมสีวนรวมในการศึกษา
ตอเนื่อง โดยอาศัยวิธีการปรับสัดสวนคาธรรมเนียมท่ีปจเจกชนและนาย
จางตองจาย แทนวิธีการลดจํ านวนหลักสูตรท่ีไดเงินทุนในการจัดจาก
สภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง

•  ความเปนไปไดในการขยายอํ านาจของสภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาตอ
เน่ือง ภายใตพระราชบัญญัติอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ืองให



สามารถอนุมัติงบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรได ในขณะที่อ ํานาจโดยตรงข้ึนอยู
กับสํ านักงานการศึกษาในระดับทองถ่ิน

•  มาตรการตาง ๆ ท่ีรัฐควรดํ าเนินการเพ่ือประกันวาความเปล่ียนแปลงอัน
เน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2000 ของสหภาพยุโรปจะไมสงผลใหงบลง
ทุนทางดานการศึกษาและฝกอบรมในสหราชอาณาจักรลดนอยลง

•  รัฐจะยนืกรานในนโยบายเดิมหรือไม วาการจัดการศึกษาผูใหญโดยหนวย
งานระดับทองถิ่น ระดับอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ศึกษาตอเน่ือง รวมท้ังท่ีจัดโดยองคกรอาสาสมัครท่ีไมหวังผลกํ าไร แตมี
การเก็บคาธรรมเนียมดวยน้ัน เปนกิจกรรมท่ีมิใชธุรกิจ หากเปนเชนน้ี การ
ด ําเนินกิจกรรมดังกลาวขางตนก็ไมจํ าเปนตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ยกเวนใน
กรณีท่ีสถาบันน้ัน ๆ ยื่นเรื่องขอยกเวนภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต

•  รัฐควรยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานขางตนจัดหามาเพ่ือให
บริการทางการศึกษาหรือไม

•  รัฐควรพิจารณาวาปจเจกชนท่ีเสียคาใชจายในการศึกษาดวยตนเอง  จะ
สามารถนํ าเงินสวนน้ีมาขอลดหยอนภาษีไดหรือไม ในลักษณะเดียวกับ
ที่นายจางผูจายคาเลาเรียนใหกับพนักงานของตนสามารถนํ ามาหักภาษีได
ในปงบประมาณ 2539 ซึ่งรวมหลักสูตรที่มิใชวิชาชีพ   เขาไวดวย

•  รัฐควรพิจารณาวาในการจัดสรรเงินทุนสํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตผาน
ทางมูลนิธิสหัสวรรษใหมท่ีนํ าเสนอน้ัน ควรจะใหความสํ าคัญหรือไมกับ
ความคิดริเริ่ม ซ่ึงมุงขยายการมีสวนรวมของชุมชนกลุมนอยทางเช้ือชาติ
และภาษา



บทที ่ 9   ผูเรียน กับ ผูมีศักยภาพที่จะเรียน

 ในบทน้ีมุงใหความสํ าคัญกับผูเรียนและผูมีศักยภาพที่จะเรียน โดยมีขอเสนอแนะไป
ตามลํ าดับหัวขอตอไปน้ี

1. การสรางแรงจูงใจและการสนับสนุนผูเรียน
2. การสงเสริมผูเรียน
3. บัญชีการเรียนรูสวนบุคคล
4. การตลาด เขตท่ีหางไกลการพัฒนา และการลงทะเบียนเรียน

การสรางแรงจูงใจและการสนับสนุนผูเรียน

 9.1 ผูถือเดิมพันและหุนสวนรวมด ําเนินการสรรคสรางการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีความ
สํ าคัญท่ีสุด ก็คือ ตัวผูเรียนเอง และที่ส ําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน น่ันคือ ศักยภาพของ   ผู
เรียน ทั้งนี ้ เพราะแรงจูงใจ ปณิธาน และการเขามามีสวนรวมอยางตอเน่ืองในการเรียนรูของ
พวกเขาเปนปจจัยที่บงชี้ความสํ าเร็จเกี่ยวกับวิสัยทัศนวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน 
ดวยเหตุน้ี ค ําแนะนํ าตาง ๆ ในรายงานฉบับน้ี จึงวางเปาหมายไวท่ีการเพ่ิมจํ านวนผูเรียน การ
คนหาความตองการอันหลากหลายควบคูไปกับแนวทางตอบสนอง  การใหบริการทางการ
ศึกษาฝกอบรม ตลอดจนการจัดทํ าระเบียนสัมฤทธิผลของผูเรียน แนนอนท่ีสุดวา ความ
ตองการในลํ าดับแรกสุด ก็คือ การมุงไปท่ีการเพ่ิมจํ านวนผูเรียนใหขยายปริมาณอยางรวดเร็ว
พรอมกับประกันวาพวกเขาจะเขาถึงโอกาสในการเรียนรูไดอยาง ตอเนื่องตลอดชีวิต หากภาร
กิจเบ้ืองตนน้ีไมสํ าเร็จลุลวง การท่ีจะกาวไปถึงข้ันสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
ของปวงชนก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย

 9.2 ควรมกีารจัดสรางกลไกตาง ๆ เพื่อท ําหนาท่ีใหบรกิารทางดานสารสนเทศ  การ
แนะแนวและการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม และทันเหตุการณแกผูเรียน  และผูท่ีจะ
กลายมาเปนผูเรียนในอนาคต บุคคลเหลาน้ีจํ าเปนตองไดรับการสงเสริมและกระตุน ใหเขามามี
บทบาทเพิ่มขึ้นในการควบคุมการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งการวางแผนพัฒนา การเรียนรู
และการลงทุนเพ่ืออนาคตของตนเองดวย ซ่ึงหมายถึงวาจะตองมีการสราง มาตรการท่ีเหมาะ
สมเพื่อจัดท ําระเบียนสัมฤทธิผลการศึกษาและหนวยกิตท่ีสามารถเก็บสะสมไปจนถึงข้ันสูงสุด
ของคุณวุฒิทางการศึกษาฝกอบรมในแตละแขนง โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะแรกเร่ิมของการ
ศึกษาตลอดชีวิตของแตละคน เพราะการเสริมสรางความม่ันใจและความรูสึกนับถือตัวเองให



กับผูเรียนแตละคนดวยการยอมรับความกาวหนาในการเรียนรูของพวกเขาเปนเสมือนยา
ขนานเอกที่จะชวยสรางแรงจูงใจ อีกทั้งชวยเพิ่มพูนขวัญและกํ าลังใจไดเปนอยางดียิ่ง

การสงเสริมผูเรียน

 9.3 หัวใจหลักของการรณรงคของรัฐ อยูที่การสงเสริมและกระตุนใหประชาชน ทุก
คนกลายมาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ี ครอบครัว โรงเรียน นายจาง สหภาพแรงงาน
กลุมตาง ๆ ในชุมชน และสื่อทุกแขนง ก็ควรมีบทบาทในการสงเสริมคนทุกคน  ใหกลายมา
เปนผูเรียน และใหคงสถานภาพของผูเรียนตลอดไป ทั้งนี ้ ควรมีการเสริมสรางกลไกตาง ๆ
เพ่ือท ําหนาท่ีรับรองและยกยองสัมฤทธิผลของผูเรียนใหมีความแข็งแกรงย่ิงข้ึน การบันทึกการ
มีสวนรวม การแสดงใหเห็นผลความกาวหนา ตลอดจนการยกยองสัมฤทธิผลของผูเรียน นับ
เปนมาตรการในการดึงดดูใจ และกระตุนใหผูมีศักยภาพในการเรียนรูกาวเขามาเปนผูเรียนรู
ไดทางหน่ึง

 9.4  บุคคลที่เขาใจถึงคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนผูเรียนรูเองดวย
จะเปนผูชวยที่ดีในการปลุกปลอบและใหก ําลังใจแกผูท่ียังขาดความม่ันใจหรือความสนใจ ที่
จะกลายมาเปนผูเรียนรู ผูเรียนที่ประสบความสํ าเร็จสามารถเขามาชวยเปนผูชี้นํ าทาง เปน
แบบอยางหรือเปนผูใหการสนับสนุนไดอยางดี การชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางผูเรียนดวย
กันเองสามารถกระทํ าไดภายในครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการ ซ่ึงจะชวยขจัด
ความรูสึกโดดเด่ียว และการเรียนรูในลักษณะเปนผูรับเพียงอยางเดียวออกไปได

 9.5 จะตองเพ่ิมแรงจูงใจและความมุงม่ันของปจเจกชนในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตให
ได ถึงขนาดที่วาองคกรและหนวยงานทุกแหง จะตองวางมาตรการตาง ๆ เพ่ือบูรณาการการ
ขยายโอกาสในการเรยีนรูเขาไปในวัฒนธรรมและปรชัญาการดํ าเนินการขององคกรน้ัน ๆ ไม
วาหลักการสํ าคัญขององคกรและหนวยงานจะอยูท่ีการเรียนรูหรือไมก็ตาม นอกจากน้ี ยังตอง
มีการประชาสัมพันธใหเห็นถึงคุณประโยชนของการเรียนรูท่ีมีตอหนวยงานและสมาชิกภายใน
องคกร โดยวางเปาหมายไวท่ีการพัฒนาใหกลายมาเปน “องคกรแหงการเรียนรู”

 9.6 รัฐบาล สื่อมวลชน และองคกรตาง ๆ ซึ่งท ํางานเกี่ยวของกับสาธารณชน   ตลอด
จนผูจัดการศึกษาและผูจัดสรรเงินทุน ควรเรงด ําเนินการขยายอุปสงคทางดานการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหเพ่ิมมากขึน้ และตองปลุกจิตสํ านึกในเร่ืองน้ีใหมากข้ึน เพ่ือใหผูเรียนเปนผูควบ
คุมการเรียนรูของตนเอง สงผลใหปจเจกชนและกลุมบุคคลท่ีอยูในฐานะท่ีสามารถเขามารวม
รับผิดชอบในการลงทุนเพื่อการเรียนรูของตนเองได มีความเต็มใจท่ีจะกระทํ าเชนน้ันมากข้ึน



บัญชีการเรียนรูสวนบคุคล

 9.7 การจัดทํ าบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล ตั้งอยูบนหลักการ 2 ประการ คือ      การรับ
ผิดชอบรวมกัน และการสนับสนุนตัวผูเรียน นับเปนมาตรการสํ าคัญในการดึงดูดความสนใจ
จากผูเรียน และขยายปริมาณผูเรียนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ บัญชีการเรียนรูสวน
บุคคล และการนํ าไปใชที่เปนไปได จะกลาวถึงในบทตอไป ท่ีวาดวยเร่ือง  “การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต ณ สถานประกอบการ”

 9.8 รัฐควรแสวงหาแนวทางการใชบัญชีการเรียนรูสวนบุคคลในลักษณะที่กวาง
เพ่ือใชเปนกลไกในการจัดสรรเงินทุน โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความมุงม่ันและการมีสวนรวมใน
เรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ขณะเดียวกันก็ตองค ํานึงถึงหลักการท่ีเสนอแนะขางตนดวย ท่ีไหน
ก็ตามท่ีมีการจัดการเก่ียวกับบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล ควรมีการกระตุนและสงเสริมใหปจเจก
ชน บริษัทหางราน และผูอุปถัมภรายอื่น ๆ เขามามีสวนรวมในการน้ีอยาง    แข็งขัน

การตลาด  เขตท่ีหางไกลการพัฒนา  และการลงทะเบียนเรียน

 9.9 การเพิ่มจํ านวนผูเรียนใหมากขึ้นตามที่กํ าหนดไว จะบรรลุผลไมไดหาก
ปราศจากกลยุทธที่มุงขยายขอบเขตใหครอบคลุมกลุมบุคคลที่อยูนอกกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิตในปจจุบัน และผูที่ไมตองการเขามามีสวนรวม ผูใหบริการการศึกษาฝกอบรมภาย
ใตการนํ าของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมจะตองจัดรางนวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือ การน้ี นอก
จากน้ี ยังตองใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมแกโครงการบริการทางสังคมและบริการจากรัฐ  รวม
ท้ังการพัฒนางานดวย

 9.10 การยอมรับและสนับสนุนองคกรและหนวยงานที่ทํ างานอยูในชุมชน  ซ่ึง
เขาใจถึงความตองการของชุมชนเปนอยางด ี รวมท้ังไดรับความเช่ือถือไววางใจจากสมาชิกใน
ชุมชน เปนส่ิงจํ าเปน หลาย ๆ องคกรในจํ านวนนี้มีงบประมาณด ําเนินการอยางจํ ากัด  ก็
สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีสํ าคัญยิ่ง ดังนั้น หากตองการดึงใหบุคคลในกลุมดังกลาวเขามามีสวน
รวมในการเรียนรูตลอดชีวิต ผูใหบริการการศึกษาก็จะตองทํ างานใหใกลชิดกับองคกรท่ีอิงอยู
กับชุมชนใหมากกวาเดิม ขณะเดียวกันผูจัดสรรเงินทุนก็จะตองประกันวาการทํ างานขององคกร
ชุมชนเหลาน้ีจะไมสะดุดหยุดชะงักลง โดยมสีาเหตุมาจากการขาดเงนิทุน

 9.11 สํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน ผูเรียนจะสามารถลงทะเบียนเรียนในชวงเวลา
ใดก็ไดตลอดทั้งป ฉะนั้น สถานศึกษาฝกอบรมจึงจํ าเปนตองปรับการด ําเนินงานใหสอดคลอง



กับหลักการน้ี ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวา เมื่อลงทะเบียนเรียนแลว นักศึกษากลุมน้ีซ่ึงมีภูมิ
หลังและประวัติทางการศึกษาแตกตางกันออกไป จะตองไดรับการสนับสนุนรูปแบบใหม
รวมท้ังสวนท่ีเพ่ิมข้ึนดวย อาทิ ความชวยเหลือทางดานการเงิน ดานองคกร ดานการเรียนรู
และดานจิตใจ เมื่อผูเรียนกลุมใหมเขามามีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิต สถาบันการเรียนรูท่ี
มุงตอบสนองความตองการของพวกเขาก็จํ าเปนตองปรับเปลี่ยนตนเองดวยเชนกัน



บทที ่ 10   การเรียนรูตลอดชีวิต  ณ  สถานประกอบการ

 บทน้ีเปนขอเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมองไปที่สถานประกอบการ
เปนหลัก รวม  14  หัวขอ  ไดแก

1. ขอบเขตการเรียนรู  ณ  สถานประกอบการ
2. ความหลากหลายของการเรยีนรูในสถานประกอบการ
3. ผูถือเดิมพันหลัก
4. ฝายนายจาง กับ องคกรของนายจาง
5. สหภาพแรงงาน
6. สภาธุรกิจการจัดฝกอบรม กับ บริษัทธุรกิจในชุมชน
7. มาตรการ “การลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร”
8. มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม
9. การกระตุนใหเกิดการพัฒนาการเรยีนรูในสถานประกอบการ
10. ผูใหญท่ีมีรายไดต่ํ า กับ ผูที่ไมมีรายไดเลย
11. การจัดสรรทุนสํ าหรับการเรยีนรูในสถานประกอบการ
12. บัญชีการเรียนรูสวนบุคคล
13. การจัดทํ าบัญชีสํ าหรับการเรยีนรูในสถานประกอบการ
14. การทบทวน

ขอบเขตการเรียนรู  ณ  สถานประกอบการ

 10.1  การเรียนรู  ณ  สถานประกอบการจะเปนองคประกอบสํ าคัญของยุทธศาสตร
ระดับชาติ โดยเนนท่ีการเพ่ิมจํ านวนผูเรียนรูในสถานประกอบการ ควบคูไปกับการเพ่ิมทางเลือก
ของกิจกรรมและยกระดับสัมฤทธิผลของผูเรียนในกลุมน้ี คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหใช
กรอบนโยบายที่มีลักษณะกวางและบูรณาการ เพื่อใหครอบคลุมการเรียนรูในสถาน
ประกอบการสํ าหรับทุก ๆ คน ซ่ึงรวมการฝกอบรมทักษะใหม ๆ หรือทักษะที่ทันสมัย    ไมวา
จะเปนทักษะทั่ว ๆ ไป หรอืทักษะเฉพาะดานก็ตาม นอกจากน้ี ยังหมายรวมถึงการพัฒนาวิชา
ชีพอยางตอเนื่อง การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรูวิธีใชเทคโนโลยใีหม ๆ ที่รวม
เทคโนโลยี ซึ่งชวยสงเสริมการเรียนรูเอาไวดวย การเรียนรูในสถานประกอบการจะตองตอบ
สนองความตองการและความสนใจอันหลากหลายของผูเก่ียวของทกุฝาย อาทิ ลูกจาง นายจาง



ลูกคา รัฐบาล และฝายผูใหบรกิารการศึกษาฝกอบรม กิจกรรมการเรียนรูในกรอบขางตนจะ
สงผลดีตอศักยภาพในการแขงขัน การเสริมทักษะ ขีดความสามารถในการจางงาน และศักย
ภาพในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง

 10.2 โอกาสการเรียนรูในสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน จะท ําใหปจเจกชน นายจางและ
องคกรทั้งหลายสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได นอกจากน้ี ยังชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตผลในการจางงาน รวมท้ังชวยสนองความตองการเร่ืองความกาวหนาใน
อาชีพ และพัฒนาการสวนบุคคลของปจเจกชนอีกดวย

 10.3 คณะกรรมการฯ เห็นวา ความสํ าเร็จในการขยายการเรียนรู ณ สถาน-ประกอบ
การสํ าหรับปวงชนน้ัน จะตองมีกรอบนโยบายที่กวางและเบ็ดเสร็จมารองรับ ซ่ึง :-

•  จะตองไดรับแรงหนุนจากพื้นฐานการจัดการศึกษาที่มั่นคงแข็งแรงที่มุง
พัฒนาทักษะในการเรียนรูและมุงขยายการมีสวนรวมบนหลักการแหง
ความเสมอภาควาดวยเรือ่งโอกาสทางการศึกษา

•  ประกันการเรียนรูเพิ่มเติมทางดานทักษะ ความสามารถ และความรูใหมี
ความทันสมัยภายในกรอบวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง

•  มุงเนนการเรียนรูในลักษณะบูรณาการและมีสัมฤทธิผล
•  มีพื้นฐานอยูบนการเรียนรูที่ไรอคติ และการแนะแนวทางดานอาชีพ
•  สงเสริมใหมีการพัฒนาจัดต้ังศูนยกลางการเรียนรูข้ึนภายในท่ีทํ างาน และ
ชุมชน

•  มีกลไกดานโครงสรางและการจัดสรรเงินทุน เพ่ือสนับสนุนการสรรคสราง
แรงจูงใจในการขยายการมีสวนรวม

•  จะตองไดรับการพัฒนาข้ึนมารวมกับฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียในการน้ี
•  จะตองเชื่อมโยงความเปนพลเมือง ครอบครวั และการเรียนรูในชุมชนเขา
ดวยกัน

•  จะตองเชื่อมโยงกับโครงการเสริมสรางประสบการณในการท ํางาน
สํ าหรับผูวางงานและผูท่ีตองการกลับเขามาทํ างานใหมอีกครัง้

ความหลากหลายของการเรยีนรูในสถานประกอบการ

 10.4  สถานประกอบการจะเปนแหลงการเรียนรูท่ีสํ าคัญไดก็ตอเม่ือสามารถดึงดูดใหผู
เรยีนเขาไปเรียนดวยเหตุผลนานาประการ บางคนอาจเขาไปตักตวงความรูความชํ านาญซ่ึง



เก่ียวของโดยตรงกับงานที่ท ําอยู ในขณะที่บางพวกอาจตองการพัฒนาตนเอง เพื่อ สราง
ความกาวหนาใหกับอนาคตของตน หรือบางคนอาจไดรับแรงผลักดันจากองคกรท่ีตนสังกัด
อยูใหเขาไปมีสวนรวมก็ได สํ าหรับบุคคลจํ านวนมากแลว สถานประกอบการอาจจะเปน
สถานที่เพียงแหงเดียวที่พวกเขาจะเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปนระบบ   ดวยเหตุน้ี
จึงจํ าเปนตองนิยาม ‘การเรียนรู  ณ  สถานประกอบการ’  ใหกวางเขาไว โดยใหมีความหลาก
หลายครอบคลุมการเรียนรูทักษะเฉพาะทาง ทักษะที่ถายโอนกันไดและพัฒนาการในสวน
บุคคล ทุก ๆ ฝายที่มีสวนรับผิดชอบในการใหบริการการศึกษา     ฝกอบรมควรตระหนักถึง
คุณคาของการเรียนรูที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ท ําอยู ในปจจุบันและใหการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีสํ าคัญอยางกวาง ๆ ดวย

 10.5 การตอบสนองความตองการและความสนใจอันหลากหลายของผูท่ีเก่ียวของ ขาง
ตนน้ัน จะตองใหการสนับสนุนการเรียนรูอยางกวาง ๆ 3 ประเภท ดังนี้ คือ  1) จัดทํ าหลักสูตร
การเรียนรูที่เชื่อมโยงกับงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผลของแรงงานท่ีประกอบอาชีพ
น้ัน ๆ  2) จัดทํ าหลักสูตรการเรียนรูทักษะท่ีถายโอนกันได    ในหนาท่ีตาง ๆ กัน เพ่ือสราง
สรรคแรงงานที่มีความยืดหยุนกวาเดิมและสอดคลองกับธรรมชาติของงานที่เปล่ียนแปลง
ไป หรือความตองการลูกจางหรือของนายจางก็ได  ในระยะเวลาสั้น ๆ  3) ควรจัดรางหลัก
สูตรการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาการสวนบุคคล    เพื่อเสริมความรู ทักษะ และความสามารถท่ีจํ า
เปนสํ าหรับการปรับเปล่ียนหนาที่การงานโดยไมตองจํ ากัดความกาวหนาของตนไวกับงานที่
ท ําอยูในปจจุบัน นอกจากน้ี ยังเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของปจเจกชนดวย

 10.6 หากการเรียนรูท้ัง 3 ประเภทน้ี ไดรับการยอมรับวาเปนปจจัยซึ่งสงผลตอความ
สํ าเร็จของธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาการของบุคคลดวยในเวลาเดียวกัน จะท ําใหการเรียนรูประสบ
ผลสํ าเร็จ ความมุงมั่นจากฝายนายจางและความกระตือรือรนจากผูมีศักยภาพในการเรียนรู
จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสํ าคัญย่ิงสํ าหรับการเรยีนรู ดังนั้น จึงควรปลูกฝงทักษะพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือ
สรางความม่ันใจและสนับสนุนบุคคลผูหวนกลับมาสูการเรียนรูในระบบอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะ
เปนแรงเสริมการเรียนรูท้ัง 3 ประเภทไดเปนอยางด ี การใหบริการการเรียนรูนั้นตองมีการจัด
ขั้นตอนอยางเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนเขามาเรียนในระดับที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูของ
ตนเอง ในอัตราความเร็วของการเรียนรูที่เหมาะสมกับตน และสามารถกาวไปขางหนาได
ตามเสนทางและโอกาสการเรียนรูที่เปดกวาง



ผูถือเดิมพันหลัก

10.7 ผูมีบทบาทหลักในการสรางประสิทธิผลการเรียนรูในสถานประกอบการ
ซึ่งไดแก รัฐ นายจาง และลูกจางน้ัน แมจะมีความคาดหวังท่ีแตกตางกันออกไป แตก็มีบาง
สวนท่ีเหล่ือมซอนและสงเสริมซ่ึงกันและกัน รัฐมุงหวังท่ีจะพัฒนาแรงงานของชาติใหเปน
แรงงานท่ีมีศักยภาพและมฝีมือสูง สามารถรับมอืกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีไดท้ังในระยะกลางและระยะยาว

 10.8 ฝายนายจางก็ปรารถนาท่ีจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือการเรียนรูในรูป
ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท ํางาน ความอุตสาหะของพนักงาน การเพิ่มผลิตผล ความ
สามารถในการปรับตัว ตลอดจนการวางรากฐานเพื่อความสํ าเร็จอยางตอเน่ืองในตลาดสิน
คาและบรกิารของตน นายจางมีความคิดเห็นวา การสงเสริมการเรียนรูในสถานประกอบการ
จํ าเปนตองไดรับการเชื่อมโยงเขากับการเพิ่มขีดความสามารถในการดํ าเนินธุรกิจในอนาคต
ดวย สํ าหรับลูกจาง ตัวแทน และสหภาพแรงงาน ตางก็คาดหวังวา การเรียนรูจะชวยใหพวก
เขามโีอกาสตักตวงความรู ความสามารถ และทักษะที่ถายโอนได    ซ่ึงเปนการหยิบย่ืนทาง
เลือกเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพการงาน การพัฒนาตนเอง การสนองความตองการสวนตนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการงานท่ีทํ าอยูใหกับพวกเขา   พูดส้ัน ๆ ก็คือ การเรียนรูตลอดชีวิต
สํ าหรับลูกจางน้ันจํ าเปนตองด ําเนินการรวมกันหลายฝาย คือ นายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน
และรัฐบาล

 10.9 ในบริษัทหรือสถานประกอบการน้ัน การประสานงานควรจะด ําเนินการไปตาม
ขอตกลงที่กํ าหนดรวมกันอยางถ่ีถวนระหวางนายจาง สหภาพแรงงาน และตัวแทน ลูกจาง
การเรียนรูในสถานประกอบการจะตองมีความตอเนื่องและไดรับการประสานงานในลักษณะ
ท่ีกวางไกล บทบาทหลักในการน้ีอยูท่ีการดํ าเนินงานรวมกับหนวยงานระดับภูมิภาคแหงใหม
ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะไว โดยจะตองท ํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานพัฒนา
ระดับภูมิภาคที่ตั้งขึ้นใหม และสํ านักงานระดับภูมิภาคของรัฐ องคกร   ตาง ๆ เหลานี้ควรเขา
มาประสานงานรวมจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคและระดับกึ่งภูมิภาค เพื่อประกันคุณภาพ ความ
ตอเนื่อง และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาและใหบริการการเรียนรู ณ
สถานประกอบการน้ัน จํ าเปนตองมีหุนสวนเขามารวมงานหลายฝาย อาทิ สภาธุรกิจการจัดฝก
อบรม นายจาง สหภาพแรงงาน สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาตอเน่ือง และสถาบันการ
เรียนรูอื่น ๆ ในฐานะหนวยงานหลักหนวยใหมในระดับชาติ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม ก็ควร
เขามารวมด ําเนินงานกับองคกรพัฒนาระดับ  ภูมิภาค และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย



 10.10 นอกจากน้ี ยังควรพิจารณาจัดตั้งสมัชชาดานยุทธศาสตรของการเรียนรูตลอด
ชีวิตข้ึน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในสถานประกอบการ โดยอิงความรวมมือรวมใจระหวางนาย
จาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน และรัฐ โดยอาจเขามารับหนาท่ีสงเสริมและประสานความรวม
มือ เพื่อขยายการเรียนรูตลอดชีวิตใหครอบคลุมทุกคนในสถานประกอบการทั้งระดับก่ึงภูมิ
ภาค ภูมิภาค และระดับชาติ

ฝายนายจาง กับ องคกรของนายจาง

 10.11 ท้ังฝายนายจาง องคกรนายจาง สภาธุรกิจจัดฝกอบรม บรษัิทหางรานในทองถ่ิน
หอการคา และองคกรจัดฝกอบรม ตางก็จํ าเปนตองท ําท้ังหนาท่ีหลัก คือ การใหบริการการ
เรียนรู และหนาท่ีรอง คือ การใหการสนับสนุนในเวลาเดียวกัน ฝายนายจาง     จะตองปรึกษา
หารือกับฝายลูกจางและตัวแทนลูกจาง เพ่ือกํ าหนดความจํ าเปนและความตองการทางดานการ
เรียนรู พรอมทั้งหามาตรการที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในการน้ี พวกเขาจํ าเปนตองใช
แนวทางเชิงบวกวาดวยเร่ืองการลงทุนเพ่ือการเรียนรู โดยจะตองใหความสํ าคัญไมแตเฉพาะการ
พัฒนาทักษะและความถนัดเฉพาะดานเทาน้ัน แตตองใสใจกับทักษะหลักและทักษะที่ถาย
โอนกันได ซ่ึงจะเปนปจจัยเสริมความสามารถในการปรับตัว  ความยืดหยุนของแรงงาน รวม
ท้ังความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

 10.12 นอกจากน้ี ควรใหความสนใจเปนพิเศษเก่ียวกับการหามาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูในสถานประกอบการสํ าหรับลูกจางและ
เจาของกิจการในธุรกิจขนาดเล็กและเล็กมาก ผูท่ีใหความชวยเหลือในเร่ืองน้ีได ไดแก สถาบัน
การศึกษาทุกแหง สภาธุรกิจจัดฝกอบรม หอการคา และนายจางในธุรกิจขนาดใหญกวา การ
ขยายโอกาสในการเรียนรูใหแกบริษัทขนาดเล็กกระท ําไดโดยการเช่ือมโยงกับบริษัทในเครือ 
โดยบริษัทใหญใหความชวยเหลือบริษัททีเ่ล็กกวา หรือจะผานรานคาลูกโซก็ได น่ันคือ บริษัท
แมใหความชวยเหลือพนักงานของบริษัทหางรานท่ีอยูภายใตการกํ ากับ  ดูแลของตน ท่ีใดก็ตาม
ท่ีมีธุรกิจขนาดเล็กกระจุกตัวกันอยู เชน ยานการคา หรือศูนยการคาขนาดใหญ ก็สามารถจัดต้ัง
ศูนยการเรียนรู หรือกลไกท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูข้ึนไดในสถานท่ีน้ัน ๆ

 10.13 การด ําเนินการทั้งหมดตองการความเพียรพยายาม การประชาสัมพันธ  และ
กิจกรรม ซ่ึงมีเปาหมายอยูท่ีการดึงบริษัทขนาดเล็กและลูกจางใหเขามามีสวนรวมในการเรียน
รูใหจงได กลุมนายจางและหุนสวนจัดการเรียนรูอ่ืน ๆ ภายในทองถิ่นควรผนึกก ําลังเขาดวย
กัน สรางโอกาสในการเรียนรูมากกวาการที่จะปลอยใหสถานประกอบการขนาดเล็กหลาย ๆ



แหงจัดการกันเองในลักษณะตางคนตางท ํา นอกจากน้ี นายจางในธุรกิจขนาดใหญ หรือกลุม
กิจการรวมคาท้ังหลาย ควรขยายโอกาสในการเรียนรู ณ สถานประกอบการใหกับครอบครัว
ของลูกจางของตนและผูคนในชุมชนดวย การจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมจะชวยเก้ือกูลการ
ขยายโอกาสการเรียนรูได

 10.14 ความสํ าเร็จของการเรียนรูในสถานประกอบการขึ้นอยูกับความละเอียด ถ่ี
ถวนในการวิเคราะหความตองการการเรียนรูเปนอยางมาก ดังน้ัน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยในชุมชน รวมทั้งผูใหบริการการศึกษาฝกอบรมควรสงผูเชี่ยวชาญเขาไปยัง
บริษัทเหลาน้ี เพ่ือชวยจัดการเร่ืองการเรียนรูในสถานประกอบการ และการกํ าหนดความ
ตองการของผูเรียนใหเปนรูปเปนรางข้ึนมาได

 10.15 ควรมีบริการใหท้ังนายจางและผูเรียนสามารถเขาถึงกระบวนการวิเคราะหการ
เรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงอาจจะกระท ําผานเว็บไซตก็ได สารสนเทศดังกลาวควรครอบคลุมสภาว
การณการจางงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสภาวการณในอนาคต การประเมินความตองการ
การเรียนรูดวยตนเอง และชองทางการเขารับการฝกอบรมเพ่ือสนองความตองการดังกลาว การ
ด ําเนินงานในลักษณะหุนสวนรวมกับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองคกร  อื่น ๆ อาทิ สภา
ธุรกิจจัดฝกอบรม และสํ านักงานการศึกษาของรัฐในภมูภิาคจะเสริมสรางการพฒันากระบวน
การขางตนใหแข็งแกรงขึ้น

สหภาพแรงงาน

 10.16 การมีสวนรวมของสหภาพแรงงานท ําใหสมาชิกรูสึกวาวัตถุประสงคและ
กระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูในสถานประกอบการน้ันมีความชอบธรรม ซ่ึงจะ
เปนการเอ้ือตอการเรียนรู และการพัฒนาหุนสวนในการเรียนรู ณ สถานประกอบการ นอก
จากน้ี ยังมีประโยชนตอการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรูในหมูสมาชิก เพ่ือเพ่ิมอุปสงค
และสงเสริมใหปจเจกชนเขามาควบคุมดูแลการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง โดยมีเปาหมายที่
การพัฒนาตนเอง เรียนรูทักษะใหม ๆ และพัฒนาการงานอาชีพอยางตอเน่ือง

 10.17 การทํ างานในลักษณะหุนสวนท่ีประสบผลสํ าเร็จมีใหเห็นมากมาย สํ าหรับตัว
อยางของแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรเผยแพรใหไดทราบทั่วกัน ไดแก โครงการความรวมมือระหวาง
คณะที่ปรึกษาทางดานขอมูลการศึกษาของบริษัทฟอรดและมหาวิทยาลัยยูนิพารในภาคเอก
ชน โครงการระหวางสหภาพแรงงาน UNISON กับฝายนายจาง “หวนคืนสูโลกแหงการเรียน
รู” ในภาครัฐบาล และโครงการ “แรงงานสํ าคญั” ของสภาธุรกิจจัดฝกอบรมทั้งในภาครัฐและ



ภาคเอกชน ตลอดจนโครงการความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมเสนลวดทินสลีย โรงเรียน
และชุมชนในเมืองเชฟฟลด เปนตน ควรด ําเนินการสรางเครอืขายของการทํ างานในลักษณะ
หุนสวนข้ึนมา เพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเผยแพรขอมูล และการด ําเนินการตามแบบ
อยางดังกลาว เครือขายเหลาน้ีจะมีคุณคาเปนอยางยิ่งตอธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีขาดแคลนทรัพยากรท่ีจํ าเปนสํ าหรับนวัตกรรม สหภาพแรงงานท้ังหลายควรหา
ทางขยายการเรียนรูใหกับสมาชิกของตน โดยใชกระบวนการตอรอง และการตกลงในนาม
กลุม รวมท้ังผลักดันใหเกิดความเชือ่มโยงกับผูสนับสนุนทุนและผูใหบริการการเรียนรูท่ี
เหมาะสมดวย

 10.18  ตัวแทนสหภาพแรงงานจํ าเปนตองมีขอมูลและไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
การเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อที่จะไดทํ างานรวมกับฝายนายจางไดอยางเต็มท่ี โครงการตอรองเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะของสภาแหงชาติ/สภาสหภาพแรงงาน และสภาธุรกิจจัดฝกอบรม กํ าลังมีบทบาท
สํ าคัญในการปลุกจิตสํ านึกใหบรรดาสหภาพแรงงานทั้งหลายเห็นความจํ าเปนของการเรียนรู
ตลอดชีวิต และชวยใหสหภาพแรงงานและนายจางสามารถบรรลุขอตกลงวาดวยเร่ืองการให
บริการการเรียนรูที่มีคุณภาพ ณ สถานประกอบการ การประเมินผลโครงการดังกลาวเมื่อไม
นานมาน้ีแสดงใหเห็นผลกระทบในเชิงบวก

 10.19 สภาสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานทุกแหงไดท ํางานรวมกับ
วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง และสมาคมการศึกษาของลูกจาง เพื่อใหการ
ศึกษาแกสมาชิกมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ดังน้ัน ฝายบริการทางการศึกษาของ สภาสหภาพ
แรงงานจึงมีประสบการณมากมายในเร่ืองการขยายการเขามามีสวนรวมในการเรยีนรู ผูเขา
รวมโครงการของสหภาพแรงงานจํ านวนมากท่ีไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา สํ าหรับสมาชิก
หลายคน การศึกษาผานสหภาพแรงงานนับเปนประสบการณการเรยีนรูในระบบคร้ังแรกของ
พวกเขานับต้ังแตจบการศึกษาภาคบังคบัมาแลว

 10.20 สหภาพแรงงานควรจะใชการตอรองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเปนยุทธศาสตรหลัก แนว
ปฏิบัติเชนน้ีจะชวยเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูใหแกแรงงานท่ีมีทักษะนอยท่ีสุดท่ีพวกเขาเปนตัว
แทนอยู นอกจากน้ี ควรด ําเนินการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และสงเสริม    เสนทางการ
เรียนรูในสถานท่ีตาง ๆ ตอไป โดยการรวมมือกับผูใหบริการการเรียนรูรายอื่น  เพื่อเปดหลัก
สูตรของตนเองขึ้นมา



สภาธุรกิจจัดฝกอบรม (TEC) กับบริษัทธุรกิจในชุมชน (LEC)

 10.21 สภาธุรกิจจัดฝกอบรม และบริษัทธุรกิจในชุมชนสามารถเขามามีบทบาท สํ าคัญ
ตอการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ท้ังในสถานประกอบการ และสถานที่
อื่น ๆ ไดหลายทาง คือ วิเคราะหความตองการในการเรียนรู  ใหการอุปถัมภการใหบริการ
การเรียนรู เปนตัวกลางประสานงานระหวางฝายตาง ๆ สนับสนุนนายจางและ สหภาพแรง
งานเพ่ือพัฒนาแผนการเรียนรูและฝกอบรม ตลอดจนมีสวนรวมในสมัชชาทองถ่ินที่มุงฟนฟู
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประสิทธิผลของภารกิจขางตนจะเพิ่มพูนขึ้นจนสงผลให TEC และ
LEC กลายมาเปนกลไกสํ าคัญสํ าหรับการรวมด ําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร รวมท้ังตองรับผิด
ชอบชุมชนของตนมากย่ิงกวาเดิม ซึ่งกระท ําไดโดยแตงต้ังตัวแทนชุมชนหรือตัวแทนองคกร
อาสาสมัครท่ีมีความหลากหลายเขารวมในคณะกรรมการ ด ําเนินโครงการ ท่ีมุงสนับสนุนความ
คิดริเริ่มของชุมชน และจัดประชุมที่เปดกวางตอสาธารณชน เพื่อรายงานผลงานและ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับงานในชุมชนของ TEC และ LEC

 10.22 สภาธุรกิจจัดฝกอบรมและบริษัทธุรกิจในชุมชนยังมีบทบาทสํ าคัญในการ
กํ าหนดและตรวจสอบสภาพการใหบริการการเรียนรูในปจจุบันไดดวยการเขาไปปรับปรุง
ฐานขอมูลของชุมชนในสวนท่ีเก่ียวกับบริษัทหางรานในชุมชน และธุรกิจของชุมชน ทั้ง TEC
และ LEC ควรใชประโยชนจากสารสนเทศดังกลาวอยางเปนระบบ เพือ่กระตุนใหเกิดการ
ขยายตัวทางดานอุปสงคของการเรียนรูในกลุมแรงงานที่ดอยโอกาสเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต 
และในกลุมธุรกิจชุมชนท่ีวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือปวงชนยังไมไดหย่ังรากลงไป การประชา
สัมพันธผลสํ าเร็จ  และแนวปฏิบัติท่ีดีจะเปนปจจัยท่ีสํ าคัญย่ิงสํ าหรับภารกิจขางตน
  10.23 ส่ิงท่ี TEC และ LEC ควรเนนคอืการกํ าหนดความตองการของชุมชน  ในเร่ือง
อุตสาหกรรมและธุรกิจ การใหการสนับสนุน ตลอดจนความคิดรเิร่ิมตาง ๆ ที่มุงตอบสนอง
ความตองการดังกลาว นอกจากน้ี ควรสงเสริมการเรยีนรูตลอดชวิีตในสถานท่ีทํ างานทุกแหง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจขนาดเล็กและเล็กมาก รวมทั้งผูที่มีกิจการเปนของตนเอง และควร
ประสานความเพียรพยายามเขากับ TEC และ LEC ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งเขารวม
เปนหน่ึงในบรรดาหุนสวนดํ าเนินงานของชมุชนในเชงิยุทธศาสตร

มาตรการ “การลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร”

 10.24 การลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงท่ีไดรับการยอมรับวามีบทบาทสํ าคัญตอ
การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูในสถานประกอบการหลายแหง แตในธุรกิจขนาดกลางและ



ขนาดยอมไมเห็นความสํ าคัญของเร่ืองน้ีมากนัก การท่ีมีโครงการริเริม่ “สรางธุรกิจที ่   ดีกวา”
ปรากฏขึ้น จึงเปนมาตรการหน่ึงในการเพ่ิมความมุงม่ันใหบรรลุมาตรฐาน และ   เปาหมายท่ี
ไดกลาวไวแลว คือ การดํ าเนินการผานกลไกในแบบลูกโซ คือ ธุรกิจขนาดใหญกวาใหความ
ชวยเหลือธุรกิจที่เล็กกวา นอกจากน้ี ยังควรสงเสริมใหบริษัทที่ใหญกวา      มารวมแบงปน
ความช ํานาญ ประสบการณ ทรัพยากร และแมกระทั่งสถานที่ เพื่อชวยใหบริษัทท่ีเล็กกวา
สามารถบรรลุมาตรฐานท่ีพึงประสงคได ขณะเดียวกัน อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนกฎเกณฑ
บางสวนท่ีจํ าเปนสํ าหรับการดํ าเนินการในสถานท่ีขนาดใหญ และมีความหลากหลายโดยที่ไม
มีการลดหยอนมาตรฐานลงแตประการใด

มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม

 10.25 คณะกรรมการฯ ใหการสนับสนุนอยางเต็มกํ าลังตอความคิดริเริ่มใหมที่สํ าคัญ
สํ าหรับการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีรัฐบาลไดประกาศออกมา น่ันคือ การจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุตสาห
กรรม สํ าหรับหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะทํ างานไดยกรางขึน้  มีดังนี้ :-

•  กระตุนใหเกิดอุปสงคมหาชนในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหเปนผู
สรางตลาด

•  สนับสนุนการใหบริการดานสารสนเทศ การแนะแนว และการให    ค ํา
ปรึกษาที่มีคุณภาพ

•  เปนตัวกลางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเช่ือมโยงปจเจกชน
และบริษัทหางรานเขากับโครงการเรียนรูที่สนองความตองการของแต
ละฝาย

•  เกิดการวาจางใหมีการผลิตวัสดุและโครงการการเรียนรูท่ีนํ าสมัย เพื่อ
อุดชองวางในการใหบริการทางการศึกษาและตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค

•  ใหบริการ “วัดผล” เพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐาน
•  ใหบริการสารสนเทศการตลาดคุณภาพสูง และขอมูลท่ีเก่ียวกับความ
ตองการทางดานความรูและทักษะในอนาคต



การกระตุนใหเกิดการพัฒนาการเรยีนรูในสถานประกอบการ

 10.26 ปจจุบันความสํ าเร็จของการสงเสริมการเรียนรูในสถานประกอบการของ
สหราชอาณาจักรเกิดขึ้นเปนสวน ๆ นายจางบางคนลงทุนสูงมากเพื่อการเรียนรูของ
พนักงานของตน ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ กลับลงทุนเพ่ือการน้ีเพียงเล็กนอย ฉะนั้น จึงควร        สง
เสริมใหนายจางท่ียังลังเลในเร่ืองน้ี ไดตระหนักวาการลงทุนเพ่ือการเรียนรู นอกจาก     จะตอบ
สนองความตองการในระยะสั้นแลว ก็ยังเปนการปูพ้ืนฐานเพ่ือความสํ าเร็จในระยะยาวดวย
สวนปจเจกชนที่รูสึกทดทอกับการเรียนมาโดยตลอดก็ควรจะไดรับการสรางเสริมความมั่นใจ
วาการเรียนรูจะใหผลตอบแทนทั้งดานความสํ าเร็จสวนตัว อาชีพการงานที่    มั่นคงใน
อนาคต ทั้งนี ้ ควรใหการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชวิีตแกธุรกิจขนาดเล็ก และกลุมผูด ําเนิน
ธุรกิจของตนเองเปนพิเศษ

 10.27  แนวทางท่ีมีผูทดลองจนประสบความสํ าเร็จมาแลวในดานอ่ืน ซ่ึงอาจจะนํ ามา
ปรับใชไดในสวนน้ี คือ การจัดท ํา “บรรทัดฐานสํ าหรับการเรียนรูในสถานประกอบการ” ขึ้นมา
โดยวางแนวทางและมาตรฐานขัน้ต่ํ าสุด สํ าหรับการสงเสริมการเรียนรูในสถาน-ประกอบการ
บรรทัดฐานดังกลาวประกอบดวย 3 สวนหลักดวยกัน คือ สวนแรก         เปนนโยบายของ
สถานประกอบการ ซ่ึงนายจางจัดทํ าขึ้นโดยระบุพันธกิจและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในเรื่องการ
เรียนรูในสถานประกอบการ พรอมท้ังบงบอกดวยวามีมาตรการอยางใดในการดํ าเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สวนท่ีสอง สงเสริมใหจัดต้ังคณะกรรมการ-การเรียนรูในสถาน
ประกอบการ หรือ “สมัชชา” ซ่ึงประกอบดวยกรรมการจากฝาย    นายจางและลูกจางจํ านวน
เทา ๆ กัน เพื่อท ําหนาท่ีพัฒนาและติดตามดูแลความกาวหนาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวใน
นโยบายของสถานประกอบการน้ัน

 10.28 สวนท่ีสาม จากกระบวนการขางตน ตัวบรรทัดฐานจะเขามาสนับสนุน     ขอ
ตกลงรวม วาดวยเร่ืองการเรียนรูในสถานประกอบการ หรอื “พันธกิจ” ระหวาง       นายจาง
ลูกจาง และองคกรที่เปนตัวแทน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาวัฒนธรรมการ เรียนรูเพื่อปวง
ชน ณ สถานประกอบการ ภายในพันธกิจแตละฉบับจะมีการใหนิยาม      วาดวยเรื่องของสิทธิ
และหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรูในสถาน-    ประกอบการท้ังของฝายนาย
จางและลูกจาง

 10.29 ระยะแรก ควรนํ าขอกํ าหนดที่เฉพาะเจาะจงของบรรทัดฐานสํ าหรับการเรียนรู
ในสถานประกอบการไปใชกับนายจางและองคกรที่มีขนาดใหญกวาเกณฑที่ก ําหนดเสียกอน 



โดยนายจางทุกคนควรจะส่ือสารและปรึกษาหารือกับลูกจางเก่ียวกับนโยบายการเรียนรูใน
สถานประกอบการ

 10.30 คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหมกีารพัฒนาบรรทัดฐานสํ าหรับการเรียนรูใน
สถานประกอบการอยางจรงิจัง โดยขั้นแรก ควรลงมือด ําเนินการเฉพาะองคกรท่ีมีขนาดใหญ
กวาเกณฑท่ีวางไวเทาน้ัน เปาหมายก็คือ สงเสริมใหมีการจัดทํ านโยบายวาดวยการเรียนรูใน
สถานประกอบการ และจัดต้ังคณะกรรมการการเรียนรูในสถานประกอบการเปนสํ าคญั นอก
จากน้ี บรรทัดฐานดังกลาวก็อาจจะระบุมาตรการตาง ๆ ที่มุงสงเสริมใหมีการจัดรางขอตกลง
รวมกันระหวางนายจาง  ลูกจาง  และองคกรท่ีเปนตัวแทนพวกเขาดวยก็ได

ผูใหญผูมีรายไดต่ํ า กับ ผูท่ีไมมีรายไดเลย

 10.31 รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของการเรียนรูวามีสวนชวยแบงเบาภาระ
การพ่ึงพาสวัสดิการสังคม จึงไดออกมาตรการภายใตโครงการ “ขอตกลงใหม”  รวมท้ัง ตัดสิน
ใจขยายขอบขายงานของโครงการนํ ารอง “เพิ่มพูนทักษะในการท ํางาน” ใหแก    “ผูหางาน
ท ําที่ยื่นค ําขอรับเงินสวัสดิการ” ซ่ึงเริ่มด ําเนินงานเมื่อเดือนเมษายน 2540   อยางไรก็ตาม
ยังมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติอีกมาก ซึ่งรัฐควรเขามาริเริ่มโครงการใหม ๆ เพื่อชวยเหลือแรงงาน
ที่ไมมีรายไดทุกคน อีกท้ังผูท่ีรับเงินสวัสดิการและกํ าลังเรียนรูทักษะใหม ๆ ใหสามารถพัฒนา
ทักษะท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละคน

 10.32  สํ าหรับบุคคลบางกลุม อาทิ ผูท่ีวางงานมาเปนเวลานาน ผูปกครองคนเดียว ผูเร
รอน และเยาวชนท่ีมีความรูสึกแปลกแยก น้ัน ประสิทธิผลของโครงการการจางงานก่ึงสวัสดิ
การ (Welfare to Work Programme) สวนใหญจะข้ึนอยูกับความสํ าเร็จของ โครงการตาง ๆ
ในการพัฒนายุทธศาสตรท่ียืดหยุนในการดึงคนใหเขามามสีวนรวมในการเรียนรู ทั้งนี ้จะตอง
ดูแลใหเกิดดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางความคาดหวังท่ีสมเหตุสมผลของผูกลับเขาสูกระบวน
การเรียนรูกับความรับผิดชอบของผูย่ืนขอรับสวัสดิการท่ีจะตองเรียนใหบรรลุเปาหมาย นอกจาก
น้ัน ตองมีการกํ าหนดมาตรการเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูในกลุมผูที่มีรายไดตํ ่าดวยเชนกัน

 10.33  ในทัศนะของคณะกรรมการฯ ควรจัดลํ าดับความสํ าคัญท่ีเก่ียวกับการเรียนรูใน
สถานประกอบการไวท่ีกลุมแรงงานรายไดต่ํ า และกลุมแรงงานท่ีมีฝมือนอยท่ีสุด สํ าหรับ ความ
รับผิดชอบหลักและการพัฒนาทักษะตาง ๆ น้ัน ควรตกอยูกับฝายนายจาง รัฐพึงแสวงหามาตร
การโดยเรงดวน เพื่อขยายโอกาสใหผูไมมีรายได ผูวางงาน และผูรับ สวัสดิการสังคม สามารถ



เขาถึงการเรียนรู ซึ่งเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงทักษะ สามารถเขารับคณุวุฒิทางการศึกษา
อบรม หรือเสริมสรางโอกาสในการไดรับการจางงาน

การจัดสรรทุนส ําหรับการเรยีนรูในสถานประกอบการ

 10.34 ปญหาหลักท่ีเก่ียวโยงกับการพัฒนาการเรยีนรูในสถานประกอบการ อยูท่ีวา
“ใครควรจะเปนผูจายในเรื่องอะไร?”  ระบบ “เงินชวยเหลือ/การเก็บภาษี” มีคุณประโยชนตรง
ที่กอใหเกิดความเสมอภาคในระดับหน่ึงระหวางผูที่ไดลงทุนเพ่ือการศึกษาฝกอบรมกับผูท่ีไม
ไดกระท ํา อยางนอยท่ีสุดก็เปนความเสมอภาคท่ีมองเห็นไดในทางทฤษฎี อยางไรก็ด ี เมือ่หัน
มามองในทางปฏิบัติ จะเห็นวากระบวนการน้ีเปนเสมอืน “การพายเรือในอาง” เนื่องจากเจา
หนาที่จัดฝกอบรมมัวแตวุนอยูกับการไลลาเงินอุดหนุนและหาทางหลีกเล่ียงภาษี  เสียจนละ
เลยงานฝกอบรม

 10.35 ในการพัฒนาแนวทางใหมน้ัน ควรจะไดพิจารณาแบงปนความรับผิดชอบอัน
หลากหลาย ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางรัฐ ฝายนายจาง และปจเจกชน ในอันท่ีจะตอบ
สนองความตองการดานการเรียนรูในปจจุบัน นอกจากน้ี ยังตองค ํานึงถึงการประเมินผล
ประโยชนทางดานการเงิน เศรษฐกิจ และผลประโยชนสวนตน ซ่ึงจะเพ่ิมพูนข้ึนสํ าหรับแตละ
ฝายดวย โดยดูจากปจจัยตาง ๆ ท่ีสะทอนใหเห็นจากผลท่ีคาดหวังไว การที่นายจางจัดสรรเงิน
ทุนเพื่อการเรียนรูทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับงานในหนาที่โดยตรง จึงเปนเร่ืองท่ีชอบดวยเหตุและ
ผล แตนายจางท่ีอาจจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ก็ควรจะลงทุนเพื่อการเรียนรูทักษะที่ถาย
โอนกันไดดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดอยางมากวาปจเจกชนจะยอมมีสวนเสีย
คาใชจายเพื่อการเรียนรู ซ่ึงเปนการพัฒนาตนเองดวย

บัญชีการเรียนรูสวนบคุคล

 10.36 คณะกรรมการฯ เห็นดวยเปนอยางยิ่งกับขอเสนอใหมีการเปดบัญชีการเรียนรู
สวนบุคคลขึ้นมา โดยมีรัฐ นายจาง และปจเจกชนเปนผูรวมลงทุน เน่ืองจากมีศักยภาพทีจ่ะกอ
ใหเกิดคุณูปการอันไพศาล อยางไรก็ด ี ไมควรจะใชการเปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคลเปน
มาตรการในการผลักความรับผิดชอบในการเรียนรูใหตกอยูกับปจเจกชน  แตเพียงฝายเดียว นอก
จากน้ี ควรตระหนักดวยวา แรงงานผูมีรายไดตํ่ าจํ านวนมาก  ยอมจะมีปญหาเปนอยางมากใน
การหาเงินสดไปเขาบัญช ีจึงควรจะอนุโลมใหรวมลงทนุใน “รูปแบบอื่น” ควรระวังไมใหการ



เปดบัญชีการเรียนรูสวนบุคคล ซ่ึงเปนแนวทางใหมของการเรยีนรูในสถานประกอบการกลาย
เปนมาตรการท่ีเอ้ือประโยชนตอผูท่ีมีโอกาสในการเรียนรูและมีเงินสํ าหรับการเปดบัญชฯี

 10.37  แรงงานทุกคน ควรจะมีโอกาสเขาถึงบัญชีการเรียนรูสวนบุคคลไดถวนหนา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม แรงงานท่ีมีทักษะนอยท่ีสุด
และผูที่มีกิจการเปนของตนเอง ในการน้ี รัฐบาลควรจะ :-

•  เรียนรูจากประสบการณของโครงการพัฒนาลูกจางวาดวยการเช่ือมโยง
การเรียนรูทั่วไปเขากับการเรียนรูทางดานวิชาชีพ

•  จัดลํ าดับความสํ าคัญใหกับผูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพยังไมถึงมาตรฐาน
ระดับ 3 ของชาต ิหรือเทียบเทา

•  ประกันการเขาถึงสารสนเทศและการแนะแนวเบ้ืองตน

 10.38  มาตรการเสริมที่เรียบงายประการหนึ่ง คือ การใหสิทธิแกปจเจกชนทุกคนให
ไดรับการศึกษาฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจายจนถึงระดับเทียบเทาคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานแหงชาติระดับที่ 3 สวนการเรียนในระดับที่สูงไปกวานี้ ซ่ึงไมไดอยูในประเภท 1
และประเภท 2 ของการเรียนรูตามท่ีไดกลาวไวใน 10.5 ปจเจกชนจะตอง     เขามารับภาระคา
ใชจายสวนหน่ึงดวย

10.39   รัฐใหการสนับสนุนนายจาง และปจเจกชนไดหลายรูปแบบ อาทิ การลดภาษี
การคืนภาษีมูลคาเพิ่ม การงดจายภาษีช่ัวคราว และการนํ าเงินเขาบัญชีการเรียนรูสวนบุคคลให
โดยตรง  เปนตน

การจดัทํ าบัญชีส ําหรับการเรยีนรูในสถานประกอบการ

 10.40 การเตรียมการและสัดสวนของงบประมาณท่ีนายจางใชในการลงทุนเพ่ือขยาย
โอกาสในการเรยีนรู รวมท้ังปรมิาณของบริการท่ีใหกับลูกจางเปนส่ิงสํ าคัญที่ใชวัดปณิธาน
เก่ียวกับการเรียนรูในสถานประกอบการของนายจาง นายจางอาจจะตอง “จัดทํ าบัญช”ี เกี่ยว
กับการลงทุนในการเรียนรู เพ่ือแสดงไวในรายงานประจํ าปและงบดุลประจํ าป รวมทั้งตีพิมพ
รายงานทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณและประเภทของการเรียนรูที่ใหบริการดวย



 10.41 รัฐควรทํ างานรวมกับตัวแทนฝายนายจางและหนวยงานการจัดทํ าบัญชีที่
เหมาะสม เพ่ือยกรางเกณฑในการจัดทํ าบัญชีดังกลาว หลังจากน้ันก็นํ าไปปฏิบัติในลักษณะ
โครงการนํ ารองกับองคกรจัดฝกอบรมแหงชาติทั้งหลายเสียกอน

การทบทวน

 10.42  รัฐควรทบทวนผลการด ําเนินงานและประสิทธิผลของมาตรการตาง ๆ ที่มุงสง
เสริมการเรยีนรูในสถานประกอบการ ภายหลังจากท่ีไดดํ าเนินการมาแลวระยะหนึ่ง เชน 3
หรอื 4 ป เม่ือทบทวนเสร็จส้ินแลวจึงคอยพิจารณาหามาตรการอ่ืน ๆ เพื่อใชนํ าทางไปสูเปา
หมายการเรียนรูของปวงชน ณ สถานประกอบการตอไป



บทที ่ 11   การเรียนรูที่บานและชุมชน

บทน้ีกลาวถึงบทบาทของบานและชุมชน ซ่ึงมีความสํ าคัญมากในฐานะท่ีเปนสถานท่ี
เพื่อการเรียนรูไดอยางยั่งยืน ในที่นี้จะขอเสนอขอเสนอแนะไปตามล ําดับของหัวขอตอไปน้ี

1. จุดเนนหลัก
2. สนับสนุนการเรียนรูภายในครอบครัว
3. ความเปนพลเมืองที่แข็งขัน กับ ประชาธิปไตย
4. การเรียนรูในชุมชน
5. องคกรอาสาสมัคร กับ กลุมพัฒนาชุมชน
6. ศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน
7. หองสมุด พิพิธภณัฑ และศูนยการศึกษา
8. เมือง มหานคร และชุมชนแหงการเรียนรู
9. เยาวชน
10. บริการสํ าหรับผูสูงอายุ
11. บุคคลผูมีความบกพรองทางดานการเรียนรู และ/หรือผูพิการ
12. คนกลุมนอยทางดานเชื้อชาติและภาษา
13. นักโทษ กับ ผูเคยกระทํ าความผดิ
14. บทบาทและความรับผดิชอบของหนวยงานในทองถ่ิน

จุดเนนหลัก

 11.1 การเรียนรูตลอดชีวิตจะกลายเปนความจริงสํ าหรับคนทุกคนได ถาจุดเนนหลัก
ในการสนับสนุนนโยบายและการดํ าเนินงานอยูท่ีบานและชุมชน จากขอมูลของมูลนิธิพัฒนา
ชุมชน ระบุวาประมาณรอยละ 50 ของสมาชิกในชุมชน จะเปนผูมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม
อาสาสมัครที่ไมมีคาตอบแทนหรือเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากความคิดริเริ่มของกลุม
พัฒนาชุมชนท้ังหลาย ถึงแมค ําวา “ชุมชน” จะถูกนํ ามาใชอยูบอย ๆ แตก็เปนค ําท่ีครอบคลุม
กิจกรรมอันหลายหลาก เสมือนหน่ึง “หมอหลอมกิจกรรมและประสบการณท่ีเดือดพลานซ่ึง
ตกผลึกกลายเปนกลุมและโครงการยอย ๆ หลายรอยกลุม” ต้ังแตชมรมอาหารกลางวัน ไป
จนถึงกลุมผูปกครองกับทารกนอย กลุมและองคกรของชุมชนเหลาน้ี    มิใชปรากฏการณที่



เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ ตรงกันขาม การรวมตัวในลักษณะดังกลาว    นับเปนองคประกอบ
อันถาวรของวิถีชีวิตในสังคม ถึงแมวาจะมีกลุมบางกลุมที่ด ําเนินการในลักษณะทํ า ๆ หยุด
ๆ บางก็ตาม (มูลนิธิพัฒนาชุมชน, 2520, การทํ างานเพ่ือชุมชน  (Community Development
Foundation, 2520, Working for Communities))

 11.2 การขยายการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนตองด ําเนินการรวมกันระหวางสถาน
ศึกษาในระบบ บาน และชุมชน การเพ่ิมจุดเนนท่ีบานและชุมชนนับเปนคณุลักษณะท่ี  โดด
เดนและทาทายยุทธศาสตรใหมท่ีมุงหมายพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับปวง
ชนใหเปนวัฒนธรรมของชาติ ภารกิจดังกลาวตองอาศัยการปรบัเปล่ียนในทุก ๆ ดาน ไดแก
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การจัดสรรเงินทุน กิจกรรมตาง ๆ ที่รวมกันด ําเนินงาน
ในลักษณะหุนสวน และการวัดผลที่มีประสิทธิผลที่คณะกรรมาธิการเคนเนดี้ เรียกวา
“ประโยชนที่ไดจากการเรียนรู”

 11.3 การสงเสริมและสนับสนุนท่ีเปนประโยชนในทางปฏิบัติสํ าหรับการเรยีนรูใน
ครอบครัวและสถานที่อันหลากหลายของชุมชน ยอมจะสงผลใหเกิดการปรับปรุงอยาง
เห็นไดชัดในเรื่องการจัดการศึกษาและสัมฤทธิผลของสถานศึกษาในระบบและในสถาน
ประกอบการ ความสํ าเร็จของการเรียนรูท่ีบานและท่ีชุมชนจะเปนพ้ืนฐานใหมท่ีสํ าคัญยิ่งตอ
การสรางเสริมการเรียนรูในรูปแบบอื่นตอไป ซ่ึงจะเก่ียวโยงกับการฟนฟูเศรษฐกิจอยางเห็น
ไดชัด รวมทั้งเกี่ยวโยงกับการปรับปรุงทักษะ และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี   ใหม ๆ
ฉะนั้น การขยายขอบเขตใหครอบคลุมการสงเสริมการเรียนรูทั้งที่บานและที่ชุมชน จึงกอให
เกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออม

 11.4 การเรียนรูในครอบครัวและชุมชน ควรเปนหัวใจของยุทธศาสตรใหมของชาติ
วาดวยการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะเปนส่ิงที่ทรงคุณคาดวยเหตุผลนานับประการ    ประการ
แรก บานและชุมชน เปนสถานท่ีซ่ึงปจเจกชนสามารถตอบสนองสถานการณเฉพาะหนาของ
ตนเอง อีกทั้งเปนที่ซึ่งทํ าใหการเรียนรูมีจุดเริ่มตนจากประสบการณของ  ตนเอง  ประการท่ี
2  ท้ังบานและชุมชนตางก็สามารถสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือและกระตุน  ใหเกิดการเรียนรู พรอม
ท้ังเพ่ิมแรงจูงใจดวยวิธีการเก่ียวโยงการเรียนรูเขากับความสนใจ การมีสวนรวม และความ
อุตสาหะวิริยะของปจเจกชนโดยตรง  ประการท่ี 3 การเรียนรูท่ีบานและชุมชน สามารถมุงเนน
ความสํ าคัญไปท่ีการสรางความเขาใจเก่ียวกับการเมืองโดยท่ัวไป และชวยขยายขอบเขตทาง
การเมือง ซ่ึงจะชวยเสริมสรางพันธกิจวาดวยความเปนพลเมอืงทีมี่บทบาทขันแข็งในสังคม
ประการสุดทาย ซ่ึงสํ าคัญท่ีสุด คือ การเรียนรูท่ีบานและท่ีชุมชน เปนส่ิงท่ีสามารถนํ ามาใชตอ



สูกับการกีดกันทางสังคมท่ีเปนไปอยางตอเน่ืองไดทางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกีดกันที่มัก
จะไดรับแรงเสริมใหมั่นคงยิ่งขึ้นจากสถาบันการศึกษา

 11.5 ท้ังรัฐ ผูจัดสรรเงินทุน และผูใหบริการการศึกษาควรตระหนักถึงคุณคาของ การ
เรียนรูในบานและชุมชนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลสํ าเร็จทางเศรษฐกิจ     การ
พัฒนาชุมชน การกินดีอยูด ีและการบูรณาการทางสังคม ดังนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงควรปรับ
เปล่ียนนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร และแผนการดํ าเนินกิจกรรมตาง ๆ ของตน เพ่ือเพ่ิมการ
สนับสนุนการเรียนรูท่ีบาน ในชุมชน และการพัฒนาการเรยีนรูดังกลาวใหมากย่ิงข้ึน

สนับสนุนการเรียนรูภายในครอบครัว

 11.6 ส่ิงสํ าคัญท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูภายในครอบครัว ก็คือ การตระหนักถึงความ
หลากหลายของรูปแบบและโครงสรางของครอบครัวที่ปรากฏอยูในสหราชอาณาจักร  
ประสบการณของสมาชิกทุกคนในครอบครัวไมวาจะเปนครอบครัวที่มีรูปแบบหรือขนาดใด
ก็ตาม จะตองไดรับการยอมรับและเกื้อหนุน ซึ่งกระท ําไดโดยเพ่ิมการสนับสนุนการเรียนรูใน
ครอบครัว อันจะสงผลใหสถาบันครอบครัวไดรับการพัฒนาตามไปดวย สมุดปกขาวของรัฐ
บาลเรื่อง “ความเปนเลิศในโรงเรียน” แสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงคุณคาของการเรียนรูภายใน
ครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบทางบวกจากการท่ีผูปกครองเด็กไดเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนรูท่ีมีตอคุณลักษณะของเด็กนักเรียนในโรงเรียน

 11.7 การสนับสนุนการเรียนรูในครอบครัวมิไดครอบคลุมเฉพาะความคิดริเริ่ม
ท่ีทรงคุณคาตอการพัฒนาการรูหนังสือภายในครอบครัว ซ่ึงไดเร่ิมดํ าเนินการไปแลวเทาน้ัน แต
จะตองกาวไปใหไกลกวาเปาหมายเบ้ืองตนน้ีอีกมากนัก การเรียนรูในครอบครัวจะตองหยิบ
ย่ืนโอกาสในการเรียนรูใหกับพอแม ปูยาตายาย และสมาชิกคนอื่น ๆ ของเด็กดวยเชนกัน
เพียงแตเนนหนักไปที่ตัวเด็กเทาน้ัน การเรียนรูที่บานจะชวยสรางโอกาสที่มี  เอกลักษณใน
การสรรคสรางบรรยากาศของการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกตางรุน    กิจกรรมดังกลาวจะ
สะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงหลักทั้งมวลเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคน  
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีการดํ าเนินชวิีตของปจเจกชนในเวลาตอมา

 11.8  แนวปฏิบัติสวนใหญท่ีกระทํ ากันอยูในปจจุบันเก่ียวกับการเรียนรูในครอบครัว
จะเนนการใหเด็กและพอแมเรียนรูรวมกัน หรือใหเรียนรูในเวลาเดียวกัน แตตางคนตางเรียน
มูลนิธิการวิจัยทางการศึกษาแหงชาติไดรายงานใหประจักษถึงผลสํ าเร็จอันโดดเดนของ
กระทรวงการศึกษาและการจางงาน และโครงการครอบครัวรูหนังสือของหนวยงานพัฒนาทักษะ



พื้นฐาน เครือขายผูปกครอง ซ่ึงดํ าเนินการโดยผูปกครองไดนํ าเสนอโครงการ อันหลาก
หลาย เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองไดพัฒนาและเสริมสรางทักษะในการอบรมดูแลบุตรธิดา
ของตน ขณะน้ีโครงการบุกเบิกท่ีนาต่ืนเตน คือ โครงการหลักในเมืองโคเวนทร ี ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากศูนยพัฒนาการศึกษาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงคกระตุนให  ผูปกครองได
รับประโยชนจากการเรียนรูพรอมกับลูก ๆ ของตน ผลการสํ ารวจผูใชประโยชนจากศูนยการ
เรียนรูปฐมวัย พบวา ผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษากอนวัยเรียนเพ่ือชวยเหลือลูก
ของตนเอง มักจะมีความม่ันใจในความสามารถของตนเพ่ิมข้ึน และสงผลใหเขามารวมรับผิด
ชอบกับการจัดการและพัฒนาสถานศึกษาเด็กปฐมวัยในเวลาตอมา รวมทั้งหวนกลับไปสู
โลกแหงเรียนรูในแขนงวิชาที่หลากหลายดวย

 11.9   ผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาตอเน่ืองของผูใหญแหงชาติ เร่ือง  “ความม่ัง
ค่ังท่ีเกินราคาคางวด คือ การตักตวงประโยชนจากการเรียนรูในครอบครัวใหมากท่ีสุด” (Riches
Beyond Price, Making the Most of Family Learning) ช้ีใหเห็นเปาหมายรวมระหวางโครง
การที่มีอยูหลากหลายของการเรียนรูในครอบครัว อันไดแก การพฒันาความตระหนักรูใน
ความเปนปจเจกชนของตนเอง การสรางความมั่นใจและการนับถือตนเอง คานิยม และ
เจตคติตาง ๆ การเรียนรูในครอบครัว นอกจากจะชวยปรับปรุงทักษะตาง ๆ  ท่ีใชในการส่ือ
สาร การฟง และการแสดงความคิดเห็นแลว ยังชวยพัฒนาทักษะในการ    แกปญหาการจัดการ
ในเรื่องความขัดแยง และการจัดการเก่ียวกับความเครียดอีกดวย

 11.10  ย่ิงไปกวาน้ัน ยังชวยสรางความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการสวนบุคคลในแตละ
กาวยางของชวิีต นับต้ังแตลืมตาดูโลก ผานวัยเด็ก เขาสูวัยรุน จวบจนวัยชรา การเรียนรูใน
ครอบครัวจะชวยใหเราเขาใจสัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหวางเพื่อนฝูง
ตลอดจนสัมพันธภาพระหวางเครือขายตาง ๆ ของสังคมในวงกวาง นอกจากน้ี ยังชวยใหเรา
สามารถรับมือกับความหลากหลายและความไมเสมอภาคทางดานเช้ือชาติ เพศ ความพิการ ชน
ชั้น และแนวโนมความชอบในเร่ืองเพศชาย/หญิงไดอยางเหมาะสม ทายท่ีสุด การเรียนรูใน
ครอบครัวสามารถเสริมสรางความเพลิดเพลินเจริญใจใหกับชีวิตในครอบครัว และกอใหเกิด
การทํ ากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งเสริมทักษะและความรูที่ตักตวงมาจากแหลงอื่น ๆ อีกดวย

 11.11 คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา หนวยราชการสวนทองถิ่นควรรวมมือกัน จัด
โครงการริเร่ิมวาดวยการเรยีนรูในครอบครัวใหมีความหลากหลาย ในสวนของรฐั ควรมุงมั่น
ท่ีจะขยายการจัดโครงการการรูหนังสือในครอบครัวใหแพรหลายมากข้ึน



ความเปนพลเมืองท่ีขันแข็ง กับ ประชาธิปไตย

 11.12 การเรียนรูภายในบานและชุมชน เปนองคประกอบสํ าคัญของการพัฒนาปจเจก
ชนใหมีความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบสิทธิ โอกาสและความรับผิดชอบแกปวงชนไดเขามามี
สวนรวมในชุมชนของตน ซ่ึงมีอิทธิพลตอสภาพความเปนอยูของสมาชิกในชุมชนอยูบางไม
มากก็นอย เปาหมายควรจะอยูที่การชวยใหสมาชิกในสังคมสามารถตักตวงประโยชนจาก
ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี จากโอกาสใหม ๆ ที่เปดกวางทางการเมือง และจากการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมควบคูไปกับการแบงปนผลพวงทีไ่ดจากความกาวหนาดังกลาว การท่ีจะ
บรรลุเปาหมายเหลานี้ได ปจเจกชนจะตองไดรบัการสนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในโครง
การตาง ๆ ของชุมชน ผานมาตรการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล และความคิดริเร่ิม
ใหม  ๆ ทางดานนโยบาย น่ันหมายถึงวา หนวยงานและสํ านักงานตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการจัดใหบริการ จัดสรรเงินทุนและทรัพยากรดานอื่น ๆ      จะตองเขามาใหการสง
เสริมและสนับสนุนการเรียนรูในชุมชนอยางจริงจังและตอเน่ือง

 11.13 ความเปนพลเมืองอยางเต็มภาคภูมินั้นจะเกิดขึ้นไมไดถายังมีการถูกกีดกัน
ความดอยโอกาส และความเหลื่อมลํ้ าท่ีนับวันมแีตจะเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อปวงชนจะตองใหการยอมรับทั้งในดานรูปแบบและความหลากหลายของความเปน
พลเมืองที่แข็งขัน โดยการสนับสนุนปจเจกชนใหตระหนักรูและหาหนทางแกไขความเหล่ือม
ล้ํ าและการแบงแยกกีดกันในทุก ๆ ที่ที่ปรากฏขึ้น รูปแบบของความเปน    พลเมืองที่แข็งขันมี
อยูมากมาย และแสดงออกไดในหลายลักษณะดวยกัน จึงควรใหการสนับสนุนคุณลักษณะ
ของลัทธิพหุนิยมดังกลาว เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมตามครรลองประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน
ท่ัวไปในสังคม

 11.14 การเรียนรูเพ่ือความเปนพลเมืองผูมีบทบาทแข็งขันน้ัน มิใชการเรียนรูเพื่อ หาทาง
แกไขปญหาของปจจุบันแตเพียงเทาน้ัน แตควรจะคิดหาลูทางแกปญหาที่คาดวา จะเกิดขึ้นใน
อนาคตดวย ปจจุบันภารกิจดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของส ํานักงานการศึกษาระดับทอง
ถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีจัดหา “วัสดุอุปกรณและเครื่องอ ํานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีเหมาะสม”
เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอเน่ือง ทวางบอุดหนุนของรัฐในเรื่องการศึกษาฝกอบรมที่มิได
นํ าไปสูการรับรองคุณวุฒิอยางเปนทางการก็ถูกตัดทอนในหลายสวนของประเทศ อยางไรก็ดี
การจัดการเก่ียวกับเร่ืองน้ีจํ าเปนตองระมัดระวังมิใหการสนับสนุนของรัฐ ออกมาในลักษณะ
“ครอบงํ า” หรอื “รุกคืบ” เพียงเพื่อตอบสนองความตองการของผูจัดการศึกษา ผูจัดสรรทุน
หรือหนวยงานที่ใหการอุดหนุน แทนที่จะยึดมั่นใน      เปาหมายดั้งเดิม



 11.15  หนวยงานของรัฐควรจะใหการยอมรับและสนับสนุนโครงการริเร่ิมท่ีสงเสริม
ความเปนพลเมอืงอนัพึงประสงคผานกระบวนการเรียนรูสํ าหรับปจเจกชน และกลุมบุคคล
ไมวาโครงการน้ัน ๆ จะนํ าไปสูคุณวุฒิที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม
ฉะนั้น ผูใหบริการการศึกษาทั้งปวงจึงควรสอดแทรกหลักสูตรวาดวยการเปนพลเมืองที่พึง
ประสงคเขาไวในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปดสอนอยูในปจจุบันดวย

การเรียนรูในชุมชน

 11.16  การเรียนรูในชุมชนนับเปนปจจัยท่ีสํ าคัญย่ิงสํ าหรับแนวทางท่ีเราไดวางเอาไว
แลว ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายในสถานท่ีเรียนรูท่ีแตกตางกันออกไป รัฐ หนวยงานของรัฐ ผู
จัดสรรเงินทุนและทรัพยากร ตลอดจนผูใหบริการการศึกษาฝกอบรมตางก็ตองใหการยอมรับ
และสนับสนุนการเรียนรูในชุมชนท่ีมุงสงเสริมการสรางศักยภาพและการพัฒนาชุมชน

 11.17  การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-based learning) มีคุณูปการตอ
การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูในสังคมหลายทางดวยกัน และผลประโยชนดังกลาว  จะ
ยิ่งทวีคูณในภายภาคหนาหากวาไดรับการยอมรับ และมีการจัดสรรปนสวนทรัพยากรอยาง
เหมาะสม การขยายโอกาสในการเรียนรูท้ังในเขตเมืองและเขตชนบทนับเปนปจจัย    อันทรง
คุณคาย่ิงตอวิถีชีวิตของชมุชน เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการอันหลากหลายของ
องคประกอบตาง ๆ ในสังคมน้ัน ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอยูในที่หางไกลทุรกันดาร ซ่ึง
เกือบจะไมมีบริการทางดานนี้แกสาธารณชน หรือไมมีเลย สํ าหรับกลุมบุคคลดังกลาวและผูท่ี
อยูในสถานภาพเดียวกันอีกมากในเขตเมือง การเรียนรูนับเปนโอกาสทีทํ่ าใหพวกเขาไดติดตอ
คบหาสมาคมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนการสรางเสริมชุมชนทางหน่ึง รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูคนไดทบทวนสภาพแวดลอมของตนและจัดลํ าดับความสํ าคัญในเร่ืองตาง ๆ เสีย
ใหม

 11.18 รูปแบบของชุมชนมีลักษณะหลากหลายเชนเดียวกับครอบครัว ซ่ึงสะทอน  ถึง
องคประกอบทางสังคม ขนาด เปาหมาย และการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ  ดังนั้น    แนวคิดเรื่อง
“ชุมชน” และการสนับสนุนความคิดรเิร่ิมของชุมชนจึงจํ าเปนตองเปนไปในลักษณะบูรณา
การและหนุนเน่ืองอยางเต็มกํ าลังเสมอ การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูในบริบทของชุมชนที่
หลากหลายควรจะเปนการขยายผลจากความคดิริเริม่ตาง ๆ ที่ชุมชนไดด ําเนินการไปแลว ไม
วาจะเปนโครงการที่นํ าไปปฏิบัติในสถานที่จํ าเพาะหรือเปนโครงการที่เอื้อประโยชนอยาง
เฉพาะเจาะจงก็ตาม



 11.19  ความหลากหลายขางตนมีคุณประโยชนเอนกอนันตตอการมีสวนรวมใน
สังคมตามครรลองประชาธิปไตย จึงควรไดรับการยอมรับอยางเต็มที่ รวมทั้งควรมีการ    จัด
สรรทรัพยากรเพื่อการน้ีอยางเหมาะสมดวย ท่ีควรเนนเปนพิเศษคือ ความคิดริเริ่มและโครง
การตาง ๆ ที่มุง “สรางศักยภาพ” และพัฒนาชุมชน เน่ืองจากเปนหัวใจของการสนับสนุนกิจ
กรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และกระบวนการประชาธิปไตย การ
สนับสนุนกิจกรรมดังกลาวนับเปนรูปแบบการลงทุนระยะยาวและลงลึกในชุมชน เพื่อเสริม
สรางศักยภาพการดํ ารงชวิีต และสามารถพัฒนาตนเอง จนกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงอันพึง
ประสงคไดในท่ีสุด

 11.20 ถึงแมวา การวัดผลการปรับปรุงชุมชน หรอืผลสํ าเร็จอันเน่ืองมาจากการเรียนรู
ในชุมชนเปนส่ิงท่ีไมสามารถทํ าไดในระยะเวลาส้ัน ๆ นอกเหนือไปจากประจักษพยานจากตัว
สมาชิกในชุมชนเอง แตก็ไมควรใชเปนเหตุผลเพ่ือปฏิเสธการสนับสนุนโครงการริเร่ิมดังกลาว
โครงการบุกเบิกหลายโครงการแสดงใหเห็นวา คุณประโยชนท่ีไดจากโครงการสรางเสริม
ศักยภาพใหแกชุมชน ซ่ึงมักไดรับการเก้ือหนุนจากสหภาพยุโรป หรือกองทนุฟนฟูลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงน้ันแพรขยายกวางไกลในหลาย ๆ ดานอยางนาประหลาดใจ ซึ่งรวมถึงการชวย
ประหยัดคาใชจายของรัฐในดานอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัดเจนดวย ลํ าพัง   เหตุผลขอนี้ขอเดียวก็
เพียงพอที่จะท ําใหเกิดความตระหนักวาไมควรประเมิน  คุณคาการเรียนรูในชุมชนใหตํ ่ากวา
ความเปนจริงในสวนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรใหมของชาติวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิต

องคกรอาสาสมคัร กับ กลุมพัฒนาชุมชน

11.21 องคกรอาสาสมัคร และกลุมพัฒนาชุมชนทั้งหลายมีบทบาทที่สํ าคัญยิ่ง   ใน
การ :-  i) พัฒนาการเรียนรูเพื่อความเปนพลเมืองที่มีบทบาทแข็งขัน  ii) เปดโอกาสใหปจเจก
ชนไดเขามามีสวนรวมในการสรรคสรางสังคมของตน และ iii) สรางรากฐานท่ี   มั่นคงยั่งยืน
และเจริญกาวหนาใหแกสังคม อยางไรก็ด ี ภารกิจดังกลาวจะเปนไปอยางมี ประสิทธิผลไดก็
ตอเม่ือหุนสวนด ําเนินงานตามกฎหมาย ซ่ึงมักจะเปนฝายควบคุมงบประมาณ เห็นคุณคาขององค
กรและกลุมนักพัฒนาดังกลาว

 11.22 ความสํ าเร็จของการเรียนรูในชุมชนเริ่มตนที่แรงจูงใจของผูเรียน โดยที่  ฝาย
ใหบริการทางการศึกษาจะตองเปนผูฟงท่ีดี เพ่ือชวยปจเจกชนกํ าหนดเปาหมายในการเรียนรู
จากน้ันก็ชวยใหพวกเขาสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดในท่ีสุด ทั้งนี ้ จํ าตองอาศัยแรง
หนุนจากขอมูลของทุกภมิูภาคในสหราชอาณาจักรท่ีมีคุณภาพดกีวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ผนวก



กับวิสัยทัศนของสังคมท่ีใหคุณคาตอเสียงเรียกรองของมหาชน โดยไมโอนเอียงไปกับฝาย
อภิสิทธิ์เหมือนเชนอดีต แนนอนทีเดียววาพันธกิจเชนน้ีจํ าตองอาศัยเงินทุนในลักษณะมัน่คง
และยั่งยืน

 11.23 ความสํ าคัญของการเรียนรูในชุมชนเปนส่ิงที่เห็นกันอยางเดนชัดจากพลังทาง
วรรณศิลปของ อาร เอช ทอนีย และคณะ ที่ปรากฏอยูในรายงานเรื่องการเรียนรู  ตลอดชีวิต
ฉบับป 2462  ความวา  :-

 “องคกรอาสาสมัครจะตองเขามามีบทบาทโดดเดนในชุมชนสมัยใหมเสมอ 
ความเก่ียวพันโดยเสรีระหวางปจเจกชน คือ กระบวนการอันเปนปกติวิสัยในสังคมอารยะ ซ่ึง
ถือกํ าเนิดขึ้นมาจากความบกพรองอันหลีกเลี่ยงไมไดในการจัดองคกรของรัฐและของเทศบาล 
แตก็มิใชวาจะมีสาเหตุเบ้ืองตนมาจากขอดอยในองคกรของรฐัแตอยางใด องคกรอาสาสมัคร
เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยในสวนท่ีรัฐบาลและเทศบาล  ไมสามารถสนอง
ได ไมวาจะมีเปาหมายเชนใดก็ตาม แตองคกรอาสาสมัคร ทั้งปวงตางก็มีลักษณะพื้นฐานที่
คลายคลึงกัน คือ มีทัศนะที่ชัดเจน มีเปาหมาย และวิสัยทัศนรวม ซ่ึงเปนบอเกิดของจิตสํ านึก
รวมกันระหวางสมาชกิอาสาภายในองคกรน้ัน ๆ บางทีจิตสํ านึกแหงองคกรน้ีแหละท่ีอาจจะ
เปนรากฐานอันทรงคุณคาที่สุดของการเรียนรูเปนกลุม ซ่ึงสามารถพบเห็นไดในกรณีของสห
ภาพแรงงานกลุมตาง ๆ โรงเรียนศึกษาผูใหญ ชมรมสหกรณ ตลอดจนองคกรอื่น ๆ ดวยเหตุน้ี
องคกรอาสาสมัครจึงนับไดวาเปนแกนกลางท่ีดีท่ีสุดของการศึกษาผูใหญ”

 11.24 ฉะนั้น การวางแผนยุทธศาสตรระดับทองถิ่น การจัดสรรเงินทุนและการด ําเนิน
งานรวมกันฉันหุนสวน จึงตองตระหนักถึงคุณประโยชนขององคกรอาสาสมัครและกลุม
พัฒนาชุมชนท่ีมีตอการใหการศึกษาฝกอบรม  ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อปวงชน ท่ีสํ าคัญยิ่งก็คือ องคกรเหลาน้ีจะตองสามารถเขาถึงทรพัยากร    ตาง ๆ ท่ีได
รับการแบงปนเพ่ือขยายโอกาสในการเรียนรู ใหกับกลุมผูดอยโอกาสโดยเฉพาะ

ศูนยการเรียนรูทองถ่ิน

 11.25 ศูนยการเรียนรูทองถ่ินสามารถเขามารับบทบาทเปนแหลงการศึกษาและ ฝก
อบรมใหแกปจเจกชนและชุมชนท่ีตองเผชิญกับอุปสรรคทางดานระยะทางการเดินทาง หรอื
วัฒนธรรมไดเปนอยางดี ศูนยการเรยีนรูทองถ่ินจะทํ าหนาท่ีคลาย ๆ กับรานซักผาของชุมชน
น่ันคือ เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดเขามาใชอุปกรณในรานรวมกัน หาก ไมมีศูนยการ
เรียนรูทองถิ่น การเรียนรูจะถูกจํ ากัดวงอยูในกลุมผูมีฐานะทางเศรษฐกิจ ในสถานประกอบ



การ และในระดับอุดมศึกษาเทาน้ัน ศูนยการเรียนรูทองถิ่นท่ีดีท่ีสุด   สามารถใหบริการแก
ปจเจกชนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงรวมการใชประโยชนจากคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ซีดี-รอม อินเทอรเน็ต รายการวิทย ุและรายการ    โทรทัศนดานการศึกษา ซอฟตแวร วัสดุตี
พิมพ ตลอดจนการเขาถึงท่ีปรึกษาในเร่ืองการเรยีนรู นอกจากน้ี ยังนํ าเสนอการเรียนรูทางไกล
ในรูปแบบท่ีนาสนใจ      มีชีวิตชีวาไดดวยเชนกัน ศูนยการเรียนรูทองถ่ินยังเปนหัวใจสํ าคญั
แหงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมอีกดวย บทบาทท่ีสํ าคัญไดแก การสรางเสริมขีด
ความสามารถในการเรียนรูตามศาลาประชาคมของหมูบานภายในชุมชนชนบทตาง ๆ การ
พัฒนาบทบาทของหองสมุดและพิพิธภัณฑ ตลอดจนการขยายประโยชนจากศูนยทรัพยากรการ
เรียนรูของสถานศึกษาท้ังหลาย ควรมีการจัดต้ังศูนยการเรยีนรูทองถ่ินตามสถานท่ีเหลาน้ีดวย
คือ สถานประกอบการ  ศาลา  ประชาคมในโบสถ  และโรงเรยีนประถมศึกษา

 11.26 รัฐควรสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนใหความสํ าคัญเปนพิเศษกับเปาหมายของ
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปดโอกาสใหใชสถานที่เพื่อการน้ีไดในเวลาที่มิไดมีการ จัดท ํากิจ
กรรมการศึกษา รัฐและหนวยงานอ่ืน ๆ ควรพิจารณาหามาตรการท่ีดีท่ีสุดในการใชเงนิทุน
จากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดต้ังและพัฒนาเครือขายศูนยการเรียนรู
ทองถ่ินในอาคารสาธารณะและสถานที่ท ํางานอยางกวางขวาง มหาวิทยาลัย     อุตสาหกรรม
ควรเขามารับหนาท่ีเปนตัวกลางเชือ่มโยงจุดตาง ๆ ของเครือขายการเรียนรูทั่วทั้งสหราชอาณา
จักร โดยการใชประโยชนจากสถานที่ทั้งของรัฐและเอกชน ผานการรวมมือรวมใจ รวมทั้ง
การรวมลงทุนจากท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาล

 11.27 ควรหามาตรการเพื่อประกันวาศูนยการเรียนรูทองถ่ินที่ไดรับการยอมรับ    จะ
ไดรับการเชื่อมโยงและสนับสนุนจากโครงขายแหงชาติเพื่อการเรียนรู หนวยจัดสรร  เงิน
ทุนควรกํ าหนดใหสถาบันที่ไดรับการสนับสนุนตองเพิ่มโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงศูนย
การเรียนรูทองถ่ินไดมากกวาเดิมดวยการเปดใหบริการในวันเสารอาทิตย สวนวันธรรมดาก็
เล่ือนเวลาปดออกไปอีก นอกจากน้ี ควรมีเงินอุดหนุนกอนเล็ก ๆ สํ าหรับกลุมอาสาสมัครและ
กลุมพัฒนาชุมชนดวย เพ่ือเพ่ิมพูนจุดเช่ือมโยงเครือขายการเรียนรู รวมท้ังมุงกระตุนกลุมบุคคล
ดังกลาวใหใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ในขณะเดียวกัน

หองสมุด  พิพิธภัณฑ  และศูนยการศึกษา

 11.28 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการขยายโอกาสในการเรียนรูน้ัน
ควรใชประโยชนใหเต็มที่จากแหลงทรัพยากรหลักของชุมชน ซึ่งไดลงทุนไปกับหองสมุด



พิพิธภัณฑ และศูนยการศึกษาท้ังหลาย แหลงเรียนรูเหลานี้มีประวัติที่ยอดเยี่ยมอยูแลวในการ
ใหบริการแกผูเรียนทุกวัย ผูที่มีภูมิหลังอันหลากหลายดวยวัสดุการเรียนรูนานาชนิด โอกาส
ในการเรียนรู สารสนเทศ เครื่องอํ านวยความสะดวก ตลอดจนบริการใหความ   ชวยเหลือจาก
เจาหนาท่ี จึงสมควรที่จะน ําแหลงเรียนรูดังกลาวเขามาเปนองคประกอบหน่ึงของภาพรวมของ
การจัดการศึกษาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ซ่ึงมุงปลูกฝงและค้ํ าจุนวัฒนธรรมการเรียน
รูตลอดชีวิตของปวงชน สถานท่ีเหลาน้ีจํ าเปนตองไดรับการเชื่อมโยงเขากับโครงขายแหงชาติ
เพื่อการเรียนรู นอกจากน้ี ยังตองสนับสนุนใหเจาหนาท่ีประจํ าแหลงเรยีนรูไดมีโอกาสเพ่ิม
พูนทักษะและความถนัด ซ่ึงจํ าเปนอยางยิง่ในการด ําเนินยุทธ-ศาสตรใหมตามที่ไดแนะน ําเอา
ไว

 11.29  บางกรณี “ศูนยการศึกษา” บางแหงก็ไมไดต้ังอยูในสถานท่ีท่ีต้ังเปาหมายไว  ที่
การเรียนรูตลอดชีวิตมาตั้งแตแรก ซ่ึงก็เปนแนวปฏิบัติที่ดีและควรขยายผลออกไปให
ครอบคลุมสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ : ศาลาประชาคมของหมูบาน ชมรมตาง ๆ ศูนยชุมชนหรือแม
กระท่ังในบานเรือน สถานท่ีเหลาน้ีนับเปนแหลงทรัพยากรชุมชนท่ีทรงคุณคาสํ าหรับการเรียน
รูตลอดชีวิต ฉะนั้น จึงควรกํ าหนดมาตรการใหการสนับสนุนเอาไวในแผนยุทธศาสตรเพ่ือ
พัฒนาชุมชนดวย

เมือง/มหานครและชุมชนแหงการเรยีนรู

 11.30  การพัฒนา “ชุมชนแหงการเรียนรู” เปนมาตรการที่สรางสรรคและมีพลวัตใน
การใชประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ินเพือ่เพ่ิมการมีสวนรวมในการเรียนรู การพัฒนาดัง
กลาวถึงแมจะชวยปลูกฝงความภาคภูมิใจและความใฝฝนใหกับชุมชน แตก็เปนกระบวนการ
ระยะยาว และโครงการริเร่ิมสวนใหญก็ยังคงอยูในระยะเร่ิมตนเทาน้ัน หลังจากท่ีไดมีการตี
พิมพผลการศึกษาเรื่องมหานครแหงการเรียนรูขององคกรเพื่อการพัฒนาและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยโดนัลด  เฮิรชออกมาแลว (Donald Hirsch’s OECD Studies on Learning
Cities) ชุมชนท้ังหลายภายในสหราชอาณาจักร ซึ่งเรียกตนเองวา “มหานครแหงการเรียนรู” ก็
ขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วทีเดียว นอกจากน้ี ยังมีชุมชนอื่น ๆ อีกประมาณ 20 แหง ซึ่งมี
ขนาดแตกตางกันออกไปไดประกาศพันธกิจรวมกันในการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวม
ทั้งหุนสวนด ําเนินงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผสาน ยุทธศาสตรการเรียนรูใหแข็ง
แกรงยิ่งขึ้น



 11.31  ถึงแมแตละชมุชนจะมีจุดเนน และความคาดหวังท่ีแตกตางกันออกไป แตก็มี
องคประกอบที่สํ าคญัเหมือน ๆ กัน น่ันคือ  i) การพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อขยายการ
เรียนรู  ii) การสงเสริมการเรียนรูใหเปนหัวใจของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  iii) มีการเชื่อมโยง
สวนตาง ๆ ของการศึกษา เพื่อประกันวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เมือง/
มหานคร แหงการเรียนรูเล็งเห็นคุณคาของการเรียนรูเพ่ือความเพลิดเพลินควบคูไปกับการเรียนรู
เพ่ือการงานอาชีพ ฉะนั้น กลยุทธการตลาดจึงมุงไปท่ีการจูงใจปจเจกบุคคลใหเขามามีสวน
รวมในการเรียนรูในหลาย ๆ ทาง

 11.32 คณะกรรมการฯ เห็นวา รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาเมือง มหานคร และ  ชุม
ชนแหงการเรียนรูตอไป รวมท้ังการสรางเครือขายมหานครแหงการเรยีนรู เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการวางแผน และประสานงานทางดานการลงทุน เพื่อการเรียนรูที่
ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน

เยาวชน

 11.33 กฎหมายท่ีดูแลเร่ืองการใหบริการแกเยาวชนน้ัน เปนกฎหมายฉบับเดียวกันกับที่ดู
แลเรื่องการศึกษาผูใหญ ฉะนั้น จึงมีจุดเปราะบางภายใตแรงกดดันทางการเงินของรัฐระดับ
ทองถ่ินในลักษณะเดยีวกัน ยุทธศาสตรของสํ านักงานเยาวชนแหงชาติเนนท่ีความสํ าคัญของ
การใหบริการแกเยาวชนอยางท่ัวถึง ทวาปจจุบันเยาวชนอายุระหวาง 16-25 ป มากกวารอยละ
10 ตองประสบกับปญหาแปลกแยก และถูกกีดกันออกจากสังคม โดยมิไดมีสวนรวมในตลาด
แรงงาน การศึกษาหรือฝกอบรมใด ๆ เลย แมวาโครงการขอตกลงใหม จะวางเปาหมายไวท่ี
บุคคลกลุมน้ี แตก็เปนการยากมากท่ีมาตรการน้ีเพียงมาตรการเดียวจะสามารถขจัดปญหาน้ีได
เน่ืองจากผูใหญในวัยตนเหลาน้ีสวนใหญคงจะไมย่ืนค ํารองขอรับเงินสวัสดิการประเภท 
“ผูแสวงหางาน” (Job Seekers’ Allowance)

 11.34 กํ าหนดระดับการใหบริการท่ีรัฐบาลสวนทองถ่ินควรหยิบยืน่ใหแกเยาวชน
โดยการจัดประชุมระหวางหนวยงานตาง ๆ วาดวยเร่ืองการใหบริการการเรยีนรูนอกระบบแก
เยาวชน พรอมทั้งจัดท ํารางยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเยาวชนเอาไวดวย

บริการส ําหรับผูสูงอายุ

 11.35  ความเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายเมื่อป 2535 สงผลใหกลุมผูสูงอายุไดรับผล
ประโยชนนอยท่ีสุด โครงการการศึกษาผูใหญในระดบัทองถ่ินท่ีออนแรงลง สงผลกระทบเชงิ



ลบตอระดับการมีสวนรวมของปจเจกชนผูมีอายุเกิน 65 ป ซ่ึงในจํ านวนน้ี หลายตอหลายคนก็
มิไดแสวงหาวุฒิบัตรใด ๆ ท้ังส้ิน สวนผูท่ีอายุเกิน 50 ป ก็ไมมีสิทธิกูเงินเรียนในระดับอุดม
ศึกษา ขณะที่แรงงานอายุเกิน 35 ป นอยคนนักท่ีจะไดรับโอกาส เต็มที่เพื่อรับการฝกอบรมใน
สถานประกอบการ มีหลักฐานทางการแพทยช้ีใหเห็นชัดเจน  วา การใชสมองอยางตอเนื่องจะ
ชวยปองกันการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอรได และแพทยท่ัวไปทุกคนก็ตระหนักถึง
คุณประโยชนในทางบํ าบัดของการเขาเรียนในชุมชนท่ีมีตอผูสูงอายุ ผูโดดเด่ียว หงอยเหงา
และขาดความมัน่ใจไดเปนอยางดี

 11.36 ประสิทธิผลของการใหบริการแกผูสูงอายุข้ึนอยูกับการสรางเสริมการศึกษา  ผู
ใหญใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน ซ่ึงเปนหนาท่ีโดยตรงของหนวยงานระดับทองถ่ิน ทวาหนวยงาน ของ
กระทรวงทบวงกรมตองประสานงานกันอยางมีประสิทธิผล เพื่อกอใหเกิดดุลยภาพ
ระหวางการสงเสริมสุขภาพอนามัยกับนโยบายทางการศึกษา ความสํ าเร็จของมหาวิทยาลัย ของ
คนวัยท่ี 3 (the University of the Third Age Movement) บทบาทของผูสูงอายุในการค้ํ าจุนองค
กรอาสาสมัครตาง ๆ และการขยายตัวของการเรียนรูเชิงนันทนาการเพ่ือการเกษียณกอนเวลา ลวน
แลวแตเปนประจักษพยานท่ีดีย่ิงในศักยภาพของกลุมผูสูงอายุ แตถึงกระนั้น สถาบันการเรียนรู
มากมายก็เพ่ิงจะเร่ิมตนแสวงหายุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือเขาถึง   ผูสูงอายุที่ขาดความ
มั่นใจและมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ ่าเปนครั้งแรก ดังที่โครงการ   “สูงวัยขึ้น – มั่นใจขึ้น”
(“Older and Bolder”) ของสถาบันแหงชาติวาดวยการศึกษา   ตอเน่ืองของผูใหญไดแสดง ให
เห็นอยางเดนชัด

 11.37 ควรทุมเททั้งกํ าลังกายและความคิด เพื่อใหเกิดการยอมรับและสนับสนุนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองในสวนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ซ่ึงอาจจะอยูคนเดียว อยูกับครอบครัว หรืออยู
ในสถานดูแลคนชราก็ได ผูสูงอายุกลุมนี ้ อาจประสบปญหาการเคล่ือนไหวหรือ  สุขภาพ
อนามัยที่เส่ือมลงทุกขณะ รวมทั้งปญหาการขาดแคลนทุนทรัพย และทรัพยากรดานอ่ืน ๆ
ดวย ดังนั้น การเปดโอกาสใหบุคคลกลุมน้ีกลับเขามารบัการกระตุนภูมิปญญาอีกครั้งจึงเทา
กับเปดทางใหพวกเขาไดเลือกเดินระหวางหนทาง ซึ่งเอื้อใหสามารถรักษาศักดิ์ศรีแหงมนุษย
และความมีอิสระเสรีเอาไวได กับอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงหมนมัวคลายกับการนอนรอความตาย
ของคนปวย ซึ่งตองรอรับการปรนนิบัติในลักษณะผูตํ ่าตอย ผูเปนภาระ หรืออาจจะไมไดรับ
การดูแลเลยก็เปนได

 11.38 ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนน้ันจะตองสะทอนถึงความสํ าคัญวา
ดวยการขยายโอกาสการเรียนรูใหแกผูสูงอายุอยางเหมาะสม รวมทั้งคุณคาในการชวยคํ ้าจุน



การนับถือตนเอง ศักดิ์ศร ีการใชชีวิตอยางถูกสุขอนามัย  การมีอิสระเสรี และม ี    กิจกรรม
กระท ําอยางตอเน่ือง ดวยเหตุน้ี หนวยงานในระดับทองถ่ิน ระบบสวัสดิการ      สุขภาพ
อนามัยของรัฐ และองคกรอาสาสมัครท้ังหลายจึงควรสะทอนใหเห็นเก่ียวกับประเด็นน้ีไวใน
นโยบาย การจัดการ และการจัดสรรเงินทุนของตน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของปวงชน

บุคคลผูมีความบกพรองทางดานการเรียนรู และ/หรือผูพิการ

 11.39  พระราชบัญญัติ ป 2535 วาดวยอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ือง สงผลใหทาง
เลือกของหลักสูตรการศึกษาผูใหญผูมีความบกพรองทางดานการเรยีนรูแคบลง    กวาเดิม ราย
งานของคณะกรรมการทอมลินสันวาดวยเร่ือง “การเรียนรูแบบบูรณาการ” (Inclusive
Learning) ภายใตการอุปถัมภของสภาการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเตมิ ไดยกรางแผน
ปฏิบัติการท่ีนาสนใจสํ าหรับอนาคต ซ่ึงกอใหเกิดกระแสความใสใจเพ่ิมมากข้ึนสํ าหรับการ
บูรณาการใหนักศึกษาผูใหญที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู และความพิการทางดาน
อ่ืน ๆ ไดเขามาเรียนรวมกับคนปกติในสถานศึกษา แนวทางของทอมลินสันน้ันเปนไปอยาง
เรียบงาย ทวามีประสิทธิผลอยางย่ิง การดํ าเนินยุทธศาสตรแบบบูรณาการ หมายถึงวา สถาน
ศึกษาควรหลีกเล่ียง “ทัศนะท่ีเนนความบกพรองหรือจุดดอยของผูเรียน โดยหันไปเนนศักย
ภาพของสถานศึกษาในการทํ าความเขาใจ และตอบสนองความตองการของผูเรียนแทน” ซ่ึงจะ
กระท ําได โดยดูแลในทุก ๆ มิติ ที่เกี่ยวของกับรัฐ คณะกรรมการฯ รูสึกช่ืนชมกับมุมมองท่ีราย
งานของทอมลินสันไดใชในการกํ าหนดบทบาทใหกับทุกฝายที่เก่ียวของกับการจัดการ จัด
สรรเงินทุน หรือขยายโอกาสในการเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวกับผูพิการหรือ
ผูมีความบกพรองทางดานการเรียนรู

 11.40  นอกจากน้ี ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอีกมากมายท่ีจะตองแกไข ตัวอยางเชน
ปญหาคาใชจายในการเดินทางจากบานไปยังศูนยการเรียนรู ซ่ึงนับเปนอุปสรรคสํ าคัญ
ประการหน่ึงสํ าหรับผูพิการเปนจํ านวนมาก เม่ือไมนานมาน้ี เอกสารเรื่อง “ภาพลักษณท่ีเปน
ไปได” ภายใตความรวมมือของสถาบันแหงชาติวาดวยการศึกษาตอเน่ืองของผูใหญ กับ
สํ านักงานพัฒนาการศึกษาเพ่ิมเติม (Alison Werthiemer, 2540, Images of Possibility) ไดเสนอ
แผนปฏิบัติการอันทาทายในการสรรคสรางโอกาสในการเรียนรูสํ าหรับผูใหญที่มีความบก
พรองทางดานสติปญญา โดยอิงตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีดีจากท่ัวประเทศ ผูใหบริการการศึกษา
จํ านวนมากสามารถนํ าตัวอยางที่ดีเหลานี้ไปประยุกตใชใหมีความสอดคลองกับสภาพการณ
ของตนได นอกจากน้ี รายงานของมลูนิธิสุขภาพจิต เรื่อง “การสรางความ คาดหวัง” (Building



Expectations) ยังไดเสนอแนะวารัฐควรใหความสํ าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความ
ม่ันใจเปนลํ าดับตน ๆ เพ่ือสนับสนุนใหผูมีความบกพรองทางดานการเรยีนรูมีโอกาสเรยีนรู
จนสามารถเปนกระบอกเสียงใหกับตนเองไดในท่ีสุด

คนกลุมนอยทางดานเช้ือชาติ และภาษา

 11.41  โดยทั่วไปแลว อาจกลาวไดวาอัตราการเขาเรียนในโรงเรียนของกลุมคน  ผิว
ด ํา  และคนกลุมนอยเช้ือชาติอ่ืน ๆ น้ัน อยูในเกณฑท่ีดี ทวาในสวนของกลุมท่ีมาจาก     บังกลา
เทศมีอัตราตํ ่ามาก เม่ือหันมาดูในสถานประกอบการ จะพบวา คนผิวด ํายังคงมีโอกาสนอยที่
จะไดไปศึกษาอบรมโดยนายจางเปนผูเสียคาใชจายให ขณะที่รายงานของสํ านักงานพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานเนนใหเห็นความยากลํ าบากของแรงงาน 500,000 คน  ผูซึ่งใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาท่ีสอง ผูสูงอายุในชุมชนคนผิวด ํา และชุมชนเชื้อสายเอเชีย มักจะเปนผูดอยโอกาสเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแมของ  พวกเขา ผูจัดสรรเงินทุนและผูจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตท้ังมวลจึงควรใหความใสใจเปนพิเศษกับความตองการทางดานการเรียนรูของ
กลุมคนผิวดํ า กลุมคนเอเชีย ชนกลุมนอยเชื้อชาติอื่น ๆ ตลอดจนกลุมผูพูดภาษาอื่น ๆ ดวย

 11.42 การขาดหนวยงานตรวจสอบและยอมรับคุณวุฒิตาง ๆ จากสถาบันที่อยู
นอกสหภาพยุโรปและเครือจักรภพ สงผลใหผูอพยพผิวด ําสวนใหญท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชพี
ในสหราชอาณาจักรตองกลายเปนคนวางงาน หรอืตองทํ างานท่ีใชทักษะท่ีต่ํ ากวาคณุวุฒิ  ที่มี
ถึงแมวาผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมาธิการวาดวยความเสมอภาคทางเชื้อชาติ และการ
สนับสนุนเงินทุนอยางตอเน่ือง จะเปนไปในเชิงบวกก็จริง แตประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
สํ าหรับคนกลุมนอยดังกลาวขางตนก็เปนไปในลักษณะตางคนตางทํ า ไมมีการประสานกัน

 11.43 ผูอพยพ และผูคนจากประเทศอ่ืน ๆ จะตกเปนฝายเสียเปรียบอยางมาก   ใน
กรณีท่ีตองเสียคาใชจายกอนใหญในการเรียนรู หรือในกรณีท่ีคุณวุฒิของบุคคลน้ัน ๆ ไมได
รับการยอมรบัในสหราชอาณาจักร หากวาจะมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาดูแลในเรือ่งน้ี ก็อาจ
กระท ําไดโดยประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ :- หนวยงานดูแลหลักสูตร
และคณุวุฒิทางการศึกษา สํ านักงานประกันคุณภาพอุดมศึกษา องคกรทางดานวิชาชีพ และ
เครือขายศูนยสารสนเทศรับรองมาตรฐานทางวิชาการแหงชาติของสหภาพยุโรป หนวยงานแหง
ใหมควรเขามาท ําหนาที่ประเมินผล และใหการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อบรม ท่ีออกให
โดยสถาบันนอกสหภาพยุโรปและเครือจักรภพ รวมทั้งกํ าหนดยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การเรียนรูในกรณีจํ าเปนเอาไวดวย



 11.44 ดวยเหตุน้ี จึงควรพิจารณาจัดต้ังหนวยงานประเมินคุณวุฒิการศึกษาจากตาง
ประเทศ หรอืหนวยงานยอย หรือหนวยงานเทียบเทา เพ่ือมุงขจัดปญหาการสูญเสียทรัพยากร
โดยเปลาประโยชน และการกีดกันระดับปจเจกชน อันเน่ืองมาจากสาเหตุของการขาดกลไกท่ี
มีประสิทธิผลในการใหการรับรองคุณวุฒิที่ไดรับจากตางแดน

นักโทษ กับ ผูเคยกระทํ าความผิด

 11.45  ประชากรนักโทษที่มีอายุตํ่ ากวา 30 ป สวนใหญเปนผูไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา
และเปนผูมีปญหาทางดานทักษะพ้ืนฐานในสัดสวนท่ีสูงเชนกัน ภายใน 5 ปท่ีผานมา ความ
เปล่ียนแปลงเร่ืองการใหบริการดานการศึกษาในทัณฑสถาน สงผลใหทางเลือกเก่ียวกับหลักสูตร
ลดนอยลง การพัฒนายุทธศาสตรทางการศึกษาสํ าหรับกลุมผูเคยกระท ําความผิดไมสูจะกาว
หนานัก เน่ืองมาจากความจํ าเปนที่จะตองรักษาดุลยภาพระหวางการรักษาความเปนสวน
ตัวกับการสนับสนุนใหพวกเขาไดรับการศึกษาตอเน่ืองอยางมีประสิทธิผลภายหลังออกจาก
สถานกักกันไปแลว

 11.46 หลังจากที่ไดมีการแปรรูปงานบริการในทัณฑสถาน ท ําใหผูถูกจองจํ าตอง
ประสบปญหา คือ ไมสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร เน่ืองจากตองยายสถานท่ีจองจํ า     น่ันเอง
การขาดความตอเน่ืองในการเรยีนรูในลักษณะน้ี นอกจากจะทํ าใหตัวผูเรียนเกิดความรูสึก
ทดทอแลว ยังท ําลายโอกาสในการศึกษาหาความรูขณะตองโทษ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยาง
มากตอสภาวการณฟนฟูพฤติกรรมและความคิด หลังจากพนโทษไปแลว

 11.47 ฉะนั้น ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการและติดตามดูแลงานดานการ
ศึกษาในทัณฑสถานจึงควรใหความสนใจเปนพิเศษกับความตองการของผูตองโทษที่ตองถูก
โยกยายหรือพนโทษในขณะท่ีศึกษายังไมจบหลักสูตร

บทบาทและความรับผดิชอบของหนวยงานในทองถ่ิน

 11.48  หนวยงานระดับทองถ่ินมีบทบาทสํ าคัญย่ิงตอชุมชน เน่ืองจากเปนหนวยงาน
หลักของทองถ่ินท่ีถูกตรวจสอบตามครรลองประชาธิปไตยได อีกท้ังภารกิจก็ยังโยงใยกับวิถี
ชีวิตของปจเจกชนทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกชุมชนที่ด ํารงอยูภายในทองถ่ินน้ัน ๆ ดวย งาน
บริการท่ีหนวยงานทองถ่ินเหลาน้ีจัดใหแกผูมีภูมิลํ าเนาในทองถ่ิน คิดเปนมูลคาถึง 6 หมื่น
ลานปอนดตอป หรอื 378 ลานบาทตอป (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนดเทากับ    63 บาท) และมี



การจางแรงงานมากกวารอยละ 12 ของแรงงานทั้งประเทศ ในแตละสวนของบรกิารท่ีเขาไป
สัมผัสกับชีวิตของผูคนนั้น เราสามารถสอดแทรกการเรียนรูตลอดชีวิตเขาไปไดทั้งสิ้น

 11.49 ภายใตการช้ีนํ าของรัฐบาล หนวยงานทองถ่ินควรพิจารณาถึงผลกระทบของ
นโยบายในเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดของตน รวมทั้งการจัดลํ าดับความสํ าคัญเก่ียวกับความตองการ
ในเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมผูดอยโอกาสบางกลุม ไดแก กลุมแรงงานไร   ฝมือและกึ่ง
ฝมือ กลุมผูวางงานระยะยาว กลุมผูพิการและผูบกพรองทางดานการเรียนรู กลุมผูสูงอาย ุชนก
ลุมนอยทางดานเชื้อชาติและภาษา และกลุมผูกระท ําความผิดหรอื  เคยกระทํ าความผดิ หนวย
งานทองถิ่นควรประกันวา กลุมเปาหมายพิเศษของโครงการประสานความรวมมือในทุก ๆ
สายงานน้ี คือ กลุมผูท่ีถูกกีดกันออกจากสังคมมาโดยตลอด กลุมผูยากไรที่ไมมีคุณวุฒิใด ๆ
และกลุมที่แทบจะไมมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบดั้งเดิม หรือไดรับการ
สนับสนุนทางดานการเรียนรูเลย

 11.50 ยุทธศาสตรใหมของชาติในการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ปวงชน ควรตระหนักถึงบทบาทหลักของหนวยงานระดับทองถ่ินในฐานะผูวางแผนเชิงกลยุทธ ผู
ประสานงาน หุนสวนดํ าเนินงาน และผูใหบริการ โดยจะตองสะทอนถึงความสํ าคัญของ
ประเด็นน้ีไวในคูมือแนะแนวทางของรัฐบาลและในการจัดสรรทรัพยากร

 11.51 หนวยงานทองถ่ินมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอง “จัดหาส่ิงอํ านวยความสะดวก
ใหพอเพียง” สํ าหรับการศึกษาผูใหญ รวมท้ังการศึกษาสํ าหรับกลุมตาง ๆ ที ่ กลาวถึงแลวใน
11.33 – 11.47 ทวาหลายปท่ีผานมา การจัดบริการดังกลาวกลับไมมี ความกาวหนาแตอยางใด
และตัวเจาหนาท่ีเองก็ยังเขาใจไมชัดเจนกับค ําวา “พอเพียง” ในบริบทน้ี ไมชัดเสมอไป รัฐควร
เขามาสรางความกระจางในเรื่องนี ้ โดยด ําเนินการตาม  ขอเสนอแนะจากรายงาน “ความเปน
เลิศในโรงเรียน” ท่ีใหหนวยงานในทองถ่ินเขามารับ ภารกิจในการพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธ
ศาสตรของทองถ่ินวาดวยเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน แผนปฏิบัติการดังกลาวจะอยู
ภายในกรอบยุทธศาสตรท่ีรัฐไดวางแนวทางเอาไวแลว โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น พรอมการใหบริการ รวมทั้งด ําเนินงานในลักษณะหุนสวนรวมกับฝายอื่น ๆ ที่มีบท
บาทสํ าคัญในชุมชน สวนการ พัฒนาใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดโดยสาธารณชน
ควรตีพิมพรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานการประเมินการใชจายควบคูไปกับคาใชจายของ
หนวยงานทองถ่ินทางดานการศึกษาผูใหญดวย

 11.52  รัฐบาลควรปรึกษาหารอืกับสมาคมหนวยงานสวนทองถ่ิน และออกหนังสือ
เวียนเก่ียวกับบทบาทในการจัดการศึกษาผูใหญของสวนราชการในทองถ่ิน หนังสือเวียนน้ี



ควรนิยามค ําวา “พอเพียง” ไวอยางกวาง ๆ โดยเนนท่ีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการศึกษาผูใหญ
ของหนวยงานทองถ่ิน รวมท้ังกํ าหนดใหทุกหนวยราชการในทองถ่ินตีพิมพแผนพัฒนา การ
เรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงประกอบดวย :-

•  ค ําอธิบายเก่ียวกับการประเมินคํ าวา “พอเพียง”   
•  มาตรการในการใหบริการ
•  การเสนอแนะมาตรการที่ใชในการตรวจสอบบัญชีการใชจายเพื่อการ
เรียนรูในปจจุบัน และการตรวจหาความตองการ โดยด ําเนินการใน
ลักษณะหุนสวนรวมกับองคกรและกลุมผลประโยชนกลุมอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน

•  การกํ าหนดกลุมเปาหมาย (รวมกลุมผูดอยโอกาสตาง ๆ ดวย) ทางเลือก
และระดับของหลักสูตรตาง ๆ ท่ีใหบริการ

•  ยุทธศาสตรการเรียนรูสํ าหรับครอบครัว
•  ค ําอธิบายเก่ียวกับบทบาทและสัมพันธภาพระหวางองคประกอบตาง ๆ ใน
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยการเชือ่มโยงแผนการศึกษาผูใหญเขากับของ
เยาวชน เด็กปฐมวัย ประชาคมโรงเรียน และหนวยราชการทองถ่ินสวน
อื่น ๆ ที่เขามามีสวนรวมในงานปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิต

•  กลไกตาง ๆ ท่ีใชควบคุมดูแลในเร่ืองการประกันคุณภาพ การพัฒนา
บุคลากร และการติดตามผลการดํ าเนินงาน

•  ทรัพยากรท่ีสามารถใหบริการแกผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรทาง
ดานการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  ระบุการจัดสรรทรัพยากรที่อิงมาตรฐานการใชจายเปนเครื่องชี้วัด   รวม
ท้ังการวางแผนใชจายสํ าหรับการศึกษาผูใหญ

 11.53  รัฐควรหารือกับสมาคมหนวยงานสวนทองถ่ิน เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม   ใน
การตีพิมพตารางรวมที่ใชในการจัดสรรเงินทุนและคาใชจาย ซ่ึงอิงมาตรฐานในการใชจาย
เปนเกณฑวัดผลการด ําเนินงาน ทั้งนี ้ เพื่อเพิ่มความเขาใจของสาธารณชน และ ขยายโอกาส
ใหปวงชนเขามาตรวจสอบผลการดํ าเนินงานไดมากย่ิงข้ึน และยงัเปนการเนนใหเห็นความ
สํ าคัญของแนวปฏิบัติในสวนทองถ่ิน ควรจัดใหมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติดังกลาวหลังจาก
ด ําเนินการครบ 3 ป



 11.54 รัฐควรมอบหมายหนาท่ีใหหนวยงานสวนทองถ่ินแตละแหงรวมมือกับสภา
ธุรกิจจัดการฝกอบรม และกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชน ท ําการทบทวนตรวจสอบความตองการทาง
ดานการเรียนรูและทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารของทองถิ่น เพ่ือประโยชนในการ
จัดทํ าแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป



บทที ่ 12   หนวยงานของรัฐ กับ หนวยงานอื่น ๆ

 ในบทน้ีมุงแจกแจงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เปน
เฟองจักรสํ าคัญในการขับเคลื่อน “การเรียนรูตลอดชีวิต” และการปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรมการ
เรียนรู” โดยใหขอเสนอแนะไปตามลํ าดับหัวขอ ตอไปน้ี

1. ยุทธศาสตรในเชิงปฏิบัติ
2. บทบาทหลักของหนวยราชการสวนทองถ่ิน
3. ความเช่ือมโยงระหวางบริการอันหลากหลายในทองถ่ิน
4. หุนสวนปฏิบัติงานทางดานการเรียนรูตลอดชีวิต กับ สมชัชา
5. การประสานงานในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
6. การเนนเชิงยุทธศาสตร
7. ผูจัดสรรเงินทุน กับ ผูอุปถัมภการเรยีนรูรายอ่ืน ๆ
8. สภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม
9. สภาจัดสรรเงินทุนเพื่อการอุดมศึกษาของอังกฤษ
10. ผูจัดสรรเงินทุนและผูอุปถัมภรายอ่ืน ๆ

ยุทธศาสตรในเชิงปฏิบัติ

 12.1 สหราชอาณาจักรจะบรรลุเปาหมายในการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของปวงชนไดก็ตอเม่ือหนวยราชการทุกหนวยของรัฐและองคกรอ่ืน ๆ รวมกันทุม
เทความพยายามในการด ําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว ภายในกรอบงานเชิงยุทธ
ศาสตรที่รัฐบาลไดยกรางขึ้นมา ความรับผดิชอบในการดํ าเนินงานใหเปนไปตามวัตถุ-
ประสงคน้ัน จะข้ึนอยูกับหนวยราชการและหนวยงานอ่ืน ๆ กลุมหน่ึงเปนแกน ไดแก หนวย
ราชการระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค สภาจัดสรรเงินทุน และหนวยงานหลากหลายสาขา
อาทิ หนวยงานดูแลเร่ืองหลักสูตรและคุณวุฒิทางการศึกษา สภาการศึกษาทองถ่ิน สภาธุรกิจ
จัดฝกอบรมแหงชาติ สภาที่ปรึกษาแหงชาติวาดวยเปาหมายการศึกษาและฝกอบรม สํ านัก
งานพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน และสถาบันแหงชาติวาดวยการศึกษาตอเน่ืองของ ผูใหญ บางคร้ัง
หนวยงานเหลาน้ีจํ าเปนตองแสดงบทบาทผูน ํา เพ่ือสรางพลังของความสํ าเร็จ ทุกหนวยงาน
ขางตนจํ าเปนตองจัดรางวัตถุประสงคใหชัดเจน รวมท้ังแผนปฏิบัติการในแตละข้ันตอน วิธี



การทบทวนผลงาน และการตรวจสอบจากสาธารณชน ซ่ึงจํ าเปนสํ าหรับการติดตามผลความ
กาวหนาของแตละหนวยงาน

บทบาทหลักของหนวยงานสวนทองถ่ิน

 12.2 หนวยงานสวนทองถ่ินมีความรับผดิชอบพิเศษกวาหนวยงานอ่ืน ๆ คือ    ตอง
ประกันวา ยุทธศาสตรของชาติจะเนนไปท่ีทองถ่ินอยางมีประสิทธิผลและมีจินตนาการ    ดังท่ี
ไดกลาวไวในบทท่ี 4 หนวยราชการสวนทองถ่ินจะตองแสดงความเปนผูนํ าโดยปราศจากการ
ครอบงํ าในการตรวจสอบการจัดการศึกษาสวนทองถ่ิน และการวางแผนรวมด ําเนินการแบบ
หุนสวน เพื่อสนองความตองการของทองถ่ิน นอกจากน้ี ยังตองประกันวาการ   ด ําเนิน
งานรวมกับสถานศึกษาในทองถ่ินน้ัน มีความสอดคลองและสรางความกาวหนา   ใหกับ
แนวทางการเรียนรูตลอดชวิีต แผนงานเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต ควรจะเปน องคประกอบ
หลักของแผนการเรียนรูในเชิงยทุธศาสตรของหนวยงานสวนทองถ่ิน

 12.3  หุนสวนดํ าเนินงานหลัก ๆ ในทองถ่ิน อาทิ สภาธุรกิจจัดฝกอบรม สภาการ
ศึกษาสวนทองถ่ิน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และนายจาง ควรตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของ
หนวยงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีสวนสํ าคัญตอการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวง
ชนในสังคม ดังนั้น การตั้งตัวแทนของแตละฝายเขารวมหารือกัน จึงควรดํ าเนินการอยาง
เหมาะสม ตลอดจนกระตุนใหมีการส่ือสารแลกเปล่ียนแผนงาน ความคิดริเริ่ม และยุทธ
ศาสตรตาง ๆ ในหมูผูรวมงานหลัก ๆ ดังกลาวขางตน

 12.4  ดวยเหตุน้ี หนวยงานสวนทองถ่ิน จึงตองท ําหนาท่ีหลายอยาง โดยตองเปนทั้งผู
วางแผนทางยุทธศาสตร ผูประสานงาน หุนสวนรวมงาน และผูจัดการเรียนรูดวย  เชนกัน

ความเช่ือมโยงระหวางบริการอันหลากหลายในทองถ่ิน

 12.5 ในระดับทองถ่ิน หุนสวนทางยุทธศาสตรมีบทบาทสํ าคัญในการเพ่ิมจํ านวน   ผู
เรียน และสนองความตองการของปจเจกชนและกลุมบุคคลท่ีอาจจะถูกละเลยหรือมองขามไปก็
ได การปรับปรุงการประสานงานระหวางหนวยบริการประชาชนที่หลากหลายใหมี  ประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น จะมีอานิสงสอยางใหญหลวงตอผูท่ีมีความบกพรองทางดานการเรียนรู ผู
พิการ ผูที่เคยมีสุขภาพจิตไมด ีและผูที่ไดรับความกระทบกระเทือนทางอารมณ



 12.6  ในท ํานองเดียวกัน ผูท่ีถูกกีดกันหรือไมสามารถศึกษาตอในสถาบันการศึกษา
แบบเดิมดวยเหตุผลใดก็ตาม จะไดรับประโยชนจากการประสานงานระหวางผูใหบริการการ
ศึกษาดวยกัน ท้ังในสวนท่ีเปนหนาท่ีตามกฎหมายและในสวนของการใหการสงเคราะห ซ่ึง
รวมถึงองคกรที่มิไดมีการเรียนรูเปนเปาหมายหลักมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง ผูจัดการศึกษาในทองถ่ิน
ควรท ํางานอยางใกลชิดกับหุนสวน เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญในการกํ าหนดและตอบสนอง
ความตองการอันหลากหลายของกลุมผูเรียนขางตน ผูซ่ึงจะตองเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีใน
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนที่มีลักษณะของความเสมอภาคและการบูรณาการ

 12.7 ในสถานการณเชนน้ี การเปนผูนํ าทางความคิดของหนวยงานสวนทองถ่ิน    จะ
เปนคุณลักษณะท่ีสํ าคัญย่ิง เพราะตองปฏิบัติงานในลักษณะเคียงบาเคียงไหลกับปจเจกชน กลุม
บุคคล และองคกรตาง ๆ ในชุมชนท่ีมีสายสัมพันธอันทรงประสิทธิผลท่ีสุดกับกลุมบุคคลท่ี
ความตองการของพวกเขามักจะถูกมองขาม นอกจากน้ี ยังตองสงเสริมใหผูใหบริการการ
ศึกษาไดพัฒนาทักษะท่ีจํ าเปน รวมทั้งความเชี่ยวชาญ และที่ส ําคัญท่ีสุด คือ ปรับเปลี่ยน
ปรัชญาและแนวทางใหสอดคลองกับการเรียนรูตลอดชีวิตที่มุงเนนความเปนพลเมืองอันพึง
ประสงค

หุนสวนปฏิบัติงานทางดานการเรียนรูตลอดชีวิต

 12.8  ภารกิจการวิเคราะหความตองการในสถานท่ีท่ีเขาถึงยากอยางมีประสิทธิผล
ผนวกกับการสรรคสรางกลุมหุนสวนดํ าเนินงานจากหนวยงานหลากหลายสายงาน และการ
กระตุนใหเกิดนวัตกรรม นับเปนพันธกิจที่ทาทายความสามารถของสถาบันตาง ๆ   ซึ่งตอง
เผชิญกับขอจํ ากัดในเร่ืองงบประมาณ ภายใตโครงการตาง ๆ ที่ควบคุมการใช   เงินทุนอยาง
เขมงวดในรายละเอียด รัฐไมควรจะทุมเงินทุนใหม ๆ กอนใหญลงไปในทันที เพ่ือสนองความ
คาดหวังในการเรียนรูอยางเต็มพิกัดของชุมชนในทองถ่ิน เพราะนอกจากคาใชจายจะสูงล่ิว
แลว ยังเปนการตอบสนองความตองการไดในระยะเวลาส้ัน ๆ เทาน้ัน   สิ่งที่ควรกระทํ า คือ สง
เสริมใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในลักษณะสรางสรรค ควบคูไปกับการใชทรัพยากรใหม ๆ ท่ี
ไดมาจากหุนสวนผูมีวิสัยทัศน
 12.9 ประสบการณจากโครงการทบทวนแผนการด ําเนินงานสํ าหรับผูใหญท่ีวางงาน
ระหวางป 2527 – 2534 นํ าเสนอกลยทุธท่ีสามารถนํ ามาปรับใชกับการจัดการศึกษาในลักษณะ
กวาง ๆ ใหกับชุมชนได โดยการเปล่ียนกลุมเปาหมายเปนบุคคลท่ีไดรับผลประโยชนนอยท่ีสุด
จากการศึกษาภาคบังคับ กลยุทธดังกลาวซ่ึงอยูภายใตกรอบงานเชิงยุทธศาสตรของชาติครอบ



คลุมงานดานตาง ๆ ดังนี้ : กํ าหนดแนวปฏิบัติและทักษะที่มีประสิทธิผล    ในการเผยแพรกล
ยุทธเหลาน้ีใหแพรหลายในบริบทของสายงานตาง ๆ กัน การประสานงานระดับภมูภิาคโดยผู
นํ าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสบการณ และผูมีประสบการณในการทํ างานรวมกับองคกรทอง
ถ่ิน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการใหบริการการเรยีนรู และการจัดการเก่ียว
กับงบอุดหนุนนวัตกรรมในดานน้ี

 12.10 หนวยงานสวนทองถ่ินควรทํ าหนาท่ีเปนผูนํ าในการรวมกลุมหุนสวนปฏิบัติ
งานทางดานการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งหมดในระดับทองถิ่น ซ่ึงหมายถึงการประสานงาน
ระหวางหนวยงานขามกระทรวง ทบวง กรม และการเช่ือมโยงหนวยงานใหบริการสาธารณะ
ทุกดานเขาดวยกัน เพื่อเปาหมายในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนกลุมที่มักจะถูกละเลย หรอื
ถูกมองวาไมมีอุปสงคที่จะเรียนรู

การประสานงานในระดับภูมิภาคและอนุภมิูภาค

 12.11  หุนสวนปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดจะตองอยูในระดับภูมิภาค หรืออนุภูมิภาคในบาง
กรณ ีหนวยงานสวนทองถ่ิน นายจาง องคกรอาสาสมัคร สหภาพแรงงานตาง ๆ ตัวแทนจาก
กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนผูใหบริการการศึกษา ควรรวมกันแสวงหามาตรการ   ที่ดีที่สุด
ในการระดมความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และทรัพยากร เพื่อการจัดทํ าวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร รวมท้ังแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุเปาหมายน้ัน ๆ

 12.12 ภารกิจท่ีตองใสใจเปนพิเศษ ไดแก การทํ าความเขาใจ การกํ าหนดความตองการ
และปญหาทาทายตาง ๆ ของแตละภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค ความเขาใจชุมชนและตลาดแรงงาน
อันหลากหลายภายในชุมชน รวมท้ังแนวทางใหมของการเรียนรูตลอดชีวิต เปนส่ิงที่ชวย
สนองความตองการของภูมิภาคดังกลาวได ฉะนั้น จึงควรทุมเทกํ าลังกายและความคิด เพื่อ
กระตุนและสนับสนุนอุปสงคการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ในกลุมปจเจกชน กลุม
บุคคล หรือกิจกรรมที่ไมเคยปรากฎอยูในโครงการริเริ่มการเรียนรูตลอดชีวิต

 12.13 ในระดับภูมิภาค หุนสวนปฏิบัติงานดานการเรียนรูตลอดชีวิต ควรสรางความ
เช่ือมโยงอยางใกลชิดกับหนวยงานของรัฐบาล รวมท้ังกับสํ านักงานพัฒนาสวนภูมิภาคทีกํ่ าลังมี
บทบาทมากยิ่งขึ้นดวย การประสานงานระดับสูงในลักษณะ “สามประสาน”    จะเปนคุณ
ลักษณะอันโดดเดนในท่ีสุด



 12.14 ควรจัดสรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตรขึ้นในชุมชนทองถ่ิน  และสถาน-
ประกอบการ โดยมีสหภาพแรงงานกลุมตาง ๆ ท ําหนาท่ีผลักดันอยางเต็มท่ี ในจุดน้ีก็  เชนกัน
ควรวางเปาหมายหลักไวท่ีการกํ าหนดความตองการ การกระตุนอุปสงค การสนับสนุนการ
เรียนรู การขยายโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปของหลักสูตรตาง ๆ
หรือการนํ าความรูไปประยุกตใช หรือการตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู   ก็ได

การเนนเชิงยทุธศาสตร การจัดต้ังสมัชชา

 12.15 ในกรณีท่ียังไมมีสมัชชาการเรียนรูตลอดชีวิตระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค
(Regional or Sub – Regional Lifelong Learning Forums) ควรพิจารณาจัดต้ังหลังจาก ที่ไดมี
การแกไขปญหาเก่ียวกับข้ันตอนท่ียุงยากซับซอนของระบบราชการ การประชุมและการพูดที่
ไมมีผลในทางปฏิบัติ การจัดสรรเงินทุนการเรียนรูตลอดชีวิตระดับภูมิภาคน้ัน ควรสอด
คลองกับยุทธศาสตรของชาติ สอดคลองกับแกนหลักที่วางเอาไวแลว รวมทั้ง  ตอบสนอง
ความตองการของภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคนั้น ๆ ดวย นอกจากน้ัน ควรดูแล เรือ่งการสนับสนุน
โครงการความคิดริเริ่มที่มุงฟนฟูสภาพเศรษฐกิจของทองถ่ินและชุมชนเปนพิเศษ ควบคูไป
กับการขยายโอกาสใหกลุมผูดอยโอกาสในทองท่ี

12.16 หุนสวนเชิงยุทธศาสตรเหลาน้ีตองมีความยืดหยุนและมีวิธีการใหมในการ
แสวงหาทรัพยากรมาเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมแหลงเงินทุนจากสหภาพยุโรป ภาคเอกชน และ  จากการ
รวมมือกันภายในกลุม หนวยงานจัดสรรเงินทุนของรัฐ อาทิ สภาการจัดสรรเงินทุนและวิจัย
งบประมาณฟนฟูท่ีจัดสรรใหคร้ังเดียว และ กองทุนพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน ควรจัดสรร
เงินทุนเพ่ือสงเสริมการดํ าเนินงานรวมกันโดยเฉพาะ

 12.17  การด ําเนินงานของหุนสวนตองค ํานึงถึงสถานการณในอนาคต น่ันคือ ตองราง
เปาหมายของตนเอง พรอมกับมาตรการในการประเมินความกาวหนา เพื่อประกันวา สา
ธารณชนสามารถเขามาตรวจสอบระบบการทํ างานของตนไดเสมอ การกระทํ าดังน้ี    จะชวย
ใหผูที่เปนเปาหมายหลักในการรับประโยชนจากการขยายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
สามารถตัดสินไดดวยตนเองวา การท ํางานแบบหุนสวนเชิงยุทธศาสตรน้ัน  ตอบสนอง
ความตองการของพวกเขาอยางแทจริงไดหรือไม

 12.18 ที่ใดก็ตามที่มีการจัดตั้งสมัชชาการเรียนรูตลอดชีวิตขึ้นมา ที่น้ันจะตอง
ค ํานึงถึงการบูรณาการอยางเหมาะสมเสมอ จากน้ันจึงค ํานึงถึงการพัฒนาจุดเนนในเชิงยุทธ
ศาสตรท่ีชัดเจน การกํ าหนดเปาหมาย และวิธีการวัดประสิทธิผลการทํ างานของตน โดยการ



ใชตัวช้ีวัดซ่ึงไดรับการยอมรับแลวเปนเกณฑ ขณะเดียวกันก็ตองค ํานึงถึงเปาหมายหลักอยู
เสมอ สมัชชาน้ีควรประกอบดวยตัวแทนจากหลายฝาย อาทิ หนวยงานอุดมศึกษา หนวยงาน
การศึกษาตอเน่ือง หนวยงานสวนทองถ่ิน สภาธุรกิจจัดฝกอบรม หนวยงานของรัฐระดับภูมิ
ภาค ตัวแทนฝายนายจาง ตัวแทนฝายลูกจาง ผูจัดฝกอบรมอาสาสมัคร  ตัวแทนจากหองสมุด
พิพิธภัณฑ และโรงเรียน

 12.19  หุนสวนปฏิบัติงาน หรือสมัชชาการเรียนรูตลอดชีวิตควรทํ างานอยางใกลชิดกับ
ผูประสานงานระดับภูมิภาคจากสํ านักงานของรัฐแตละแหง สํ านักงานพัฒนาสวนภูมิภาค สภา
จัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง  และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ  เพื่อ :-

•  พัฒนายุทธศาสตรเพ่ือขยายการมีสวนรวมในการเรียนรู และทบทวน
ความตองการ และการจัดการเรยีนรู

•  กํ ากับดูแลการจัดสรรเงินทุนเพ่ือสรรคสรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตร   สง
เสริมการจัดการศึกษา การดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ ตลอดจนกระตุนใหเกิด
ความคิดริเร่ิมเก่ียวกับการเรียนรูในครอบครัว ในสถานประกอบการ และ
ในชุมชน

•  สงเสริมนวัตกรรมการเรียนรู
•  ประชาสัมพันธเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี

ผูจัดสรรเงินทุน กับ ผูอุปถัมภการเรียนรูรายอื่น ๆ

 12.20 การดํ าเนินงานขององคกรจัดสรรเงินทุน (เชน สภาจัดสรรเงินทุนของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย สภาวิจัย หนวยราชการสวนทองถ่ิน นายจาง และกองทุน     ยุโรป) เปน
ปจจัยท่ีสํ าคัญย่ิงตอความสํ าเร็จของโครงการการเรียนรูตลอดชีวิต องคกรเหลาน้ีตองรับหนาท่ี
จัดสรรทรัพยากร เพ่ือชวยใหบรรลุวิสัยทัศนในภาพรวม ซ่ึงสอดคลองกับแกนของหลักการท่ี
รัฐไดวางไว นอกเหนือจากภารกิจท่ียุงยากขางตนแลว ยังตองจัดวางแนวทางทีชั่ดเจนในการจัด
ลํ าดับความสํ าคญั ซ่ึงจํ าเปนตอการบรรลุเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน

สภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม  (FEFC)

 12.21 คณะกรรมาธิการเคนเนดี้ไดจัดท ํารางภารกิจหลักการขยายการมีสวนรวมใน
การศึกษาตอเน่ืองใหกับสภาจัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาตอเน่ืองเรียบรอยแลว ซ่ึง คณะ
กรรมการฯ เห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะดังกลาว FEFC ควรรับไปด ําเนินการอยางเปนระบบ



ในระยะที่สองของการทบทวนวิธีการจัดสรรเงินทุน โดยใสใจเปนพิเศษกับการเพ่ิมการ
สนับสนุนที่จํ าเปนสํ าหรับการสรรหาและสงเสรมิการเรียนรูในหมูผูดอยโอกาสในแวดวงการ
ศึกษาตอเน่ือง FEFC ตองพัฒนานโยบายและมาตรการการจัดสรรเงนิทุนใหกระจางชัด เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรู
ในลักษณะบูรณาการ ดังท่ีคณะกรรมาธิการทอมลินสันไดใหนิยามไว

 12.22 ผูเรียนกลุมดอยโอกาสควรไดรับการสนับสนุนหลายรูปแบบ และสถาบันการ
เรียนรูท่ีมีศักยภาพในการดึงกลุมผูดอยโอกาสเขามาสูกระบวนการเรียนรูได ควรไดรับรางวัล
ตอบแทนอยางเหมาะสม เมื่อภารกิจดังกลาวลุลวงไปดวยด ี ทั้งนี ้ จะตองมีการกํ าหนดเปา
หมาย และตัวชี้วัดศักยภาพในการด ําเนินงานขึน้มาใหมสํ าหรับผูรับเงนิทุนจาก FEFC

 12.23  FEFC ควรปรึกษากับสมาคมหนวยงานสวนทองถ่ิน (Local Government
Association) กอน จากน้ันจึงประสานกับรัฐบาลในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรเงินทุน อาทิ
การจัดมอบรางวัล “ในลักษณะเปดกวาง” ในอนาคต มาตรการในการเขาถึงเงินทุน และ วิธีท่ี
ดีท่ีสุดสํ าหรับหนวยงานสวนทองถ่ินในการย่ืนขอรับเงินทุนจาก FEFC ในอนาคต ทั้งนี้
เพราะหนวยงานทองถ่ินจํ าตองรับบทบาทเชิงยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน การดํ าเนินงานรวมกัน รวมทั้งการกระชับ สัมพันธภาพใน
การท ํางานใหแนนแฟนย่ิงข้ึนระหวางหนวยงานทองถ่ิน และวิทยาลัยชุมชนกับผูจัดสรรเงินทุน
รายอื่น ๆ จะท ําใหมีหนทางสํ าหรับเลือกปฏิบัติไดมากมาย

สภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการอุดมศึกษาในอังกฤษ (HEFCE)

 12.24  HEFCE เปนอีกหนวยงานหน่ึงที่มีหนาที่จัดหาเงินทุนเพื่อสงเสริมการ   เขา
ถึงการเรียนรูอันหลากหลายในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมาธิการเดียริงกไดกํ าหนดใหเปน
หน่ึงในจุดแข็งท่ีสุดของระบบอุดมศึกษา ชวงเวลาท่ีการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนกํ าลังพัฒนา
น้ัน คนสวนใหญจะเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลาของสถาบันอุดมศึกษาในชุมชน หรือลง
ทะเบียนเรียนในหลักสูตรทางไกล หรือหลักสูตรท่ีเปดกวางซ่ึงมีคุณภาพจากสถาบันนอกชุม
ชน ดังนั้น จึงควรดูแลกลไกตาง ๆ ใหเอ้ืออํ านวยตอการพัฒนาในทิศทางน้ี รวมท้ังใหการ
สนับสนุนดานเงินทุนอยางเหมาะสมดวย

 12.25 กํ าหนดระบบการมอบรางวัลท่ีเหมาะสม เพื่อยกยองความเปนเลิศในดานการ
สอน การเผยแพร และการนํ าผลการวิจัยที่มีคุณภาพไปประยุกตใชส ําหรับการเผยแพร ทฤษฎี
สูภาคปฏิบัติน้ัน นอกเหนือจากการพิมพเปนเอกสารทางวิชาการแลว HEFCE ควรแสวงหา



แนวทางท่ีจะบรรจุโครงการนํ ารองเพ่ือขยายการมีสวนรวมในการเรียนรูเขาไป ไวในกระแส
หลักของการจัดสรรเงินทุนดวย

 12.26 สภาจัดสรรเงินทุนท้ังในสวนของอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ือง รวมทั้ง
หนวยงานจัดสรรเงินทุนอ่ืน ๆ ควรมีมาตรการในการปรับเปล่ียนวิธีการจัดสรรเงินทุนที ่  จํ า
เปน เพื่อขยายการมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ี ยังควรทบทวน    แผนงาน
เก่ียวกับการดูแลตรวจตรา การตรวจสอบบัญชี การวางแผนเชิงยทุธศาสตร การ    ทบทวนผล
งาน การยกยองผลงาน และการเผยแพรขอมูลในเวลาเดียวกันดวย  ควรมีงบพิเศษสํ าหรับใช
เปนรางวัลมอบใหแกโครงการความคิดริเริ่มซ่ึงมีการด ําเนินงานรวมกันในลักษณะหุนสวน
และประสบผลสํ าเร็จในการขยายการเรียนรูตลอดชีวิตอยางชัดเจน ไมวาจะเปนความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาดวยกันเอง หรือระหวางสถานศึกษากับฝายที่มีศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาอบรมก็ตาม รวมทั้งควรนํ ามาตรการวัดผลการดํ าเนินงานท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือการน้ีดวย

12.27 เรื่องที่สภาจัดสรรเงินทุนควรใสใจเปนพิเศษในการพัฒนานโยบายและจัด
ลํ าดับความสํ าคัญดานการเรียนรูตลอดชีวิต คือ ประเด็นการขยาย การเสริมสราง และ   การลง
ลึกในสวนท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการเรียนรู ซ่ึงรายงานการทบทวนการจัดการเรียนรู
ระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมาธิการเคนเนดี ้ และเดียริงก ไดเนนใหเห็นถึงความสํ าคัญเปน
อยางมาก นอกจากน้ี ยังควรประกันวาจะมีกลไกท่ีเหมาะสม ท ําหนาท่ี  มอบรางวัลใหแกสถาบัน
และบุคลากรซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นวามีคุณูปการอยางเดนชัด     ตอยุทธศาสตรของชาติในการ
พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน

ผูจัดสรรเงินทุน กับ ผูอุปถัมภรายอื่น ๆ

 12.28 หนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ท่ีใหการอุปถัมภการเรียนรูตลอดชวิีต จํ าเปนตอง
ค ํานึงถึงยุทธศาสตรใหม ๆ ของชาติในการกํ าหนดลํ าดับความสํ าคัญในการจัดสรร เงินทุนให
กับโครงการตาง ๆ แนวทางท่ีดีท่ีสุดควรจะเปนการใหการอุปถัมภ ซ่ึงสอดคลองกับการจัด
สรรเงินทุนของรัฐ และการใชทรัพยากรอื่น ๆ ท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน หนวยงานอ่ืน
ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นใหม และสภาธุรกิจจัดฝกอบรมท้ัง
หลายจะเขามามีบทบาทสํ าคัญย่ิงในจุดน้ี  โดยตองเขามาท ําหนาท่ีเปนตัวกลางประสานความชวย
เหลือระหวางผูจัดการเรียนรูตลอดชีวิตกับผูเรียน และในกรณีจ ําเปนก็จะตองเปนผูจุดประกาย
การปรับเปลี่ยน โดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขอมูลใหม ๆ ขึ้น



บทที ่ 13   ผูใหบริการการเรียนรู

 การไปใหถึงวิสัยทัศนของการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน ผูใหบริการการเรียนรูตองเปดกวาง
เขาใจ พรอมปรับเปล่ียนบทบาทของตนเพ่ือใหเกิดความหลากหลายในมิติของการใหบริการ ใน
บทที ่13 น้ี จึงมุงช้ีใหเห็นถึงแนวทางการดํ าเนินงานท่ีแตละสวนองคกร/หนวยงาน ทั้งที่เปนผู
ใหบริการการเรียนรูโดยตรง เปดโลกทัศนของการเรียนรูใหกวางไกลข้ึน และผูท่ีเปนผูให
บริการการเรียนรูท่ียังไมรูตัววาสามารถมีสวนเปนผูใหบริการการเรียนรูได โดยจะขอนํ าเสนอไป
ตามลํ าดับหัวขอรวม 10 หัวขอ ดังนี้

1. จากวิสัยทัศน และหลักการสูภาคปฏิบัติ
2. โรงเรียน
3. โรงเรยีนในฐานะสถานศึกษาของชมุชน
4. การศึกษาตอเน่ือง
5. สถาบันอุดมศึกษา
6. ผูจัดการศึกษารายอ่ืน ๆ
7. บทบาทของหองสมุด
8. การแนะแนว และการใหค ําปรึกษา
9. การฝกอบรมและการพัฒนาวิทยากร
10. การประกันคุณภาพ

จากวิสัยทัศน และหลักการสูภาคปฏบัิติ

 13.1 ผูจัดการศึกษาฝกอบรมทั้งหมดจะตองทบทวนการด ําเนินงานของตน ให สอด
คลองกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน และแกนของหลักการวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิต     ท่ีรัฐได
วางไว เพ่ือผลักดันใหเกิดผลทางดานนโยบายและการปฏิบัติ ผูใหบริการการเรียนรู ควรตรึก
ตรองใหรอบคอบวาตนควรจะตอบสนองความตองการของผูเรียนในสวนท่ีตนดูแลใหดีท่ีสุด
ไดอยางไร ท้ังโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ผูจัดการฝกอบรม  ภาคเอกชน ตลอดจนผูจัด
และสงเสริมการเรียนรูในสถานประกอบการ และในชุมชน      จํ าเปนตองท ําการประเมิน
นโยบาย แนวปฏิบัต ิ และหลักสูตรของตน รวมท้ังใสใจเปนพิเศษกับการจัดวางแนวทางท่ี



เหมาะสมสํ าหรับกลุมผูเรียนดอยโอกาส การแนะแนว และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริม
บทบาทของตนในการขยายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับปวงชน

 13.2 การสนับสนุนผูเรียนหลายรูปแบบ เปนปจจัยอันสํ าคัญย่ิงตอสัมฤทธิผลของ
 ผูเรียน เชนเดียวกับความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการเรียนรูและระดับของการเรียนรูที่
แตกตางกัน ความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งของผูจัดการศึกษาอบรม ก็คือ การสํ ารวจ และ
ปรับปรงุสัมพันธภาพระหวางผูจัดการศึกษารายอ่ืน ๆ ทั้งนี ้ เพ่ือเปนการเปดเสนทางแหงการ
เรียนรูใหกวางไกล และสามารถเชือ่มโยงกันได โดยการขจัดอุปสรรคที่ไมจํ าเปน อันมีสาเหตุ
มาจากความสลับซับซอน ความไมสอดคลอง และความลาชาของระบบราชการ

โรงเรียน

 13.3 โรงเรียนและการศึกษาในโรงเรียนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลเปนอยางสูงตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต เพราะโรงเรยีนเปนสถานท่ีท่ีพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน อุปนิสัยแรกเร่ิมและ
ความรูใหแกเด็ก รวมถึงอุปนิสัย ซึ่งเอื้ออ ํานวยตอการเรียนรูตลอดชีวิต 2 อยาง อุปนิสัยแรก
คือ เรียนรูวิธีการศึกษาหาความรู ซึ่งชวยใหรูวิธีจัดการกับปญหายามเผชิญกับความรูใหมซ่ึง
พวงปญหาใหมเขามาใหแกดวย ทักษะน้ีนับเปนหัวใจสํ าคัญของสังคมที่จ ําเปนตองกล่ัน
กรอง ทบทวน และสังเคราะหขอมูลใหม เม่ืออยูในสถานการณใหม ซ่ึงตองอาศัยการวินิจฉัย
รูปแบบใหมดวยเชนกัน

 13.4 อุปนิสัยท่ีสองท่ีเด็กสั่งสมไดจากโรงเรียน คือ นิสัยรักการเรียนรู  ซ่ึงกระตุน
ใหพวกเขาตระหนักวา การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขา ไมวาเขา    จะท ําอะไรอยู
ท่ีไหนก็ตาม น่ันคือ การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีแทรกอยูในพัฒนาการสวนบุคคล ในครอบ
ครวั  สถานท่ีทํ างาน  ชุมชน  และในพัฒนาการในสถานะของความเปนพลเมือง
 13.5 หากโรงเรยีนสามารถบมเพาะอุปนิสัยท้ัง 2 ประการดังกลาวขางตนใหกับ เด็ก
ควบคูไปกับการปลูกฝงทักษะพ้ืนฐานท่ีจํ าเปน และความรูในข้ันแรกเร่ิมท่ีมีมาตรฐานได
สํ าเร็จ ก็นับไดวา โรงเรียนไดวางรากฐานที่มั่นคงที่สุดเทาที่จะเปนไดในเรื่องการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหแกเด็กนักเรียนของตน ความคาดหวังเก่ียวกับการเรียนรูยอมจะสูงข้ึนพรอม ๆ กับการมี
สวนรวมในการเรียนรูตลอดชีวิต

 13.6 นอกจากน้ี โรงเรียนยังสามารถสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตไดในอีก
หลายทาง ความเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับพอแมเด็กและครอบครัวของเขา เปนหัวใจสํ าคัญ



ที่จะชวยกระตุนและสงเสริมใหผูปกครองและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเขาสู
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องได เชนเดียวกับการที่ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ   ใน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลของเด็กและของโรงเรียน มีตัวอยางที่ดีอยูเปนจํ านวนมาก
ในสหราชอาณาจักร ท่ีแสดงใหเห็นวา การเรียนรูโดยให “ผูปกครองเรียนรวมกับเด็ก” น้ัน
สามารถจูงใจใหผูปกครองกลับเขาสูกระบวนการเรียนรูไดอีกวาระหน่ึง โดยมีกิจกรรมของ
เด็กเปนตัวกระตุน และการไดรบัโอกาสจากสถานศึกษา

 13.7 โรงเรียนเปนสวนส ําคัญของเครือขายหุนสวนปฏิบัติงาน จึงควรมุงพัฒนา วิสัย
ทัศนเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกาวไกลยิ่งไปกวาเดิม โดยไมลืมปรับเปล่ียน   กิจ
กรรมของตนใหสอดคลองกับแกนของหลักการที่ไดเสนอแนะเอาไวแลว ทั้งผูบริหารโรง
เรียนและคณาจารยตองสรางสัมพันธภาพกับฝายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต อีก
ท้ังตองประกันวาโรงเรียนจะปรับปรุงตนเองใหกลายเปนองคกรแหงการเรยีนรูใหจงได

 13.8  ควรกํ าหนดกลไกตาง ๆ ท่ีจํ าเปนในการสนับสนุนใหครูอาจารยในโรงเรียน ได
มีโอกาสพัฒนาทักษะการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมงานการศึกษาผูใหญ และ
งานสนับสนุนการสอนพิเศษผูใหญ ซ่ึงสอนเก่ียวกับการเรียนรูที่เกิดขึ้นในบริบทของครอบ
ครัว

โรงเรียนในฐานะสถานศึกษาของชุมชน

 13.9 นับตั้งแตป 2463 เมื่อเฮนรี่ มอรริส ไดจัดตั้งวิทยาลัยหมูบาน (Village Colleges)
ขึ้นในเคมบริดจเชียร ประเพณีการใชโรงเรยีนเปนแหลงใหบริการทางการศึกษาแกชุมชนท่ัว
ไป ก็สืบทอดตอกันมาอยางตอเน่ือง สํ านักงานการศึกษาสวนทองถ่ินหลายแหงไดตอเติม
อาคารโรงเรียนใหเปนสวนจัดการศึกษาเพื่อชุมชนโดยเฉพาะ เพื่อใหฝาย จัดการศึกษาผูใหญ
สามารถเปดสอนหลักสูตรท่ัวไปไดตลอดท้ังวัน และจะเขามารับชวงดูแลรับผิดชอบตัวอาคาร
โรงเรียนในภาคค่ํ าและวันเสารอาทิตย พระราชบัญญัติการศึกษาป 2429 ระบุใหโอนทรัพยสิน
ดังกลาวใหกับโรงเรียน โดยมอบอ ํานาจใหโรงเรียนเปนผูตัดสินใจ    ในเรื่องประโยชนการ
ใชสอยอาคารสถานท่ีนอกเวลาเรียน ยกเวนในกรณีท่ีสํ านักงานการศึกษาสวนทองถ่ินไดเปด
ใชสถานท่ีเพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกชุมชนในวงกวาง
คณะกรรมการกํ ากับดูแลโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนทุกแหงควรพิจารณาหาวิธีปลูกฝงวฒันธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของปวงชนใหแกนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ก ําหนดมาตรการการใชสอยอาคารเรียน
และทรัพยากรการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังเปาหมายในระดับชุมชนของตนเองดวย ผูก ํากับดูแลโรงเรียน



ควร เขามารับผิดชอบภารกิจดังกลาว และจะตองบรรจุการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเขาไวภายในกรอบงาน
การตรวจสอบผลการดํ าเนินงานของโรงเรียนดวย

การศึกษาตอเน่ือง

 13.11  การเรียนรูตลอดชีวิตจะกลายเปนความจริงได หัวใจของการเรียนรูก็จะตองอยูท่ี
การศึกษาตอเน่ือง ดังท่ีไดกลาวไวแลววา วิทยาลัยเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง วิทยาลัยชุมชน
สมาคมการศึกษาของพนักงาน และผูใหบริการการศึกษาฝกอบรมรายอื่น ตางก็ไดแสดงบท
บาทสํ าคัญในเรื่องการศึกษาและฝกอบรมของผูใหญใหประจักษชัดแลวในสหราช-อาณาจักร 
ทวาการใหบริการทางดานน้ีก็ยังจํ าเปนที่จะตองไดรับการขยายใหกวางขวาง  ยิ่งขึ้น รวมท้ัง
เพ่ิมการมีสวนรวมในการเรียนรูไปพรอมกันดวย การศึกษาตอเน่ืองชวยให  ผูใหญทุกเพศทุก
วัยต้ังแตอายุ 16 ปขึ้นไป สามารถเรียนรูทักษะและความสามารถใหม ๆ ความรูใหม ๆ ชวย
เปดโลกทศันใหกวางไกลย่ิงกวาเดิม นอกจากน้ัน ยังชวยเชื่อมโยง   ขั้นและระดับการศึกษาที่
แตกตาง รวมทั้งเปนตัวประสานมิติที่แตกตางของวิถีชีวิตมนุษยอีกดวย สถาบันการศึกษาตอ
เน่ืองจะตองเสริมสรางบทบาทเก่ียวกับการเรียนรูในสถานประกอบการใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น 
รวมทั้งกระชับสัมพันธภาพกับโครงการความคิดริเริ่มอันหลากหลายของชุมชนที่มีเปาหมาย
ตางกันออกไป อาทิ การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม   การพัฒนาชุมชน นันทนาการ การกีฬา
และวัฒนธรรม

 13.12 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงความสํ าคัญของการสนับสนุนอยางเปนระบบ และ   มี
คุณภาพแกผูท่ีอยูในภาคการศึกษาตอเน่ือง ในเร่ืองของทักษะพ้ืนฐาน การแนะแนว    และการ
ใหคํ าปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณวุฒิและผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี     การสนับสนุนดัง
กลาวจะตองเปนไปอยางตอเน่ืองภายใตกรอบงานการเรียนรูแบบบูรณาการที่คณะกรรมาธิการ
ทอมลินสันไดจัดวางเอาไว สํ าหรับการขยายการมีสวนรวมในการเรยีนรูก็จะตองอยูภายใต
กรอบงานท่ีคณะกรรมาธิการเคนเนดีไ้ดเสนอแนะไว ในการน้ี ผูบริหารวิทยาลัยควรตระหนัก
ถึงความสํ าคัญของการใหการสนับสนุน และการมอบรางวัลใหกับความอุตสาหะของบุคลากร
ในสังกัดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขยายการมีสวนรวม และการสรรคสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของปวงชนในทองถ่ินเปนพิเศษ

 13.13  วิทยาลัยชุมชนหลายแหงประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาความเชื่อมโยงกับ
ชุมชน ซ่ึงสงผลใหวิทยาลัยชุมชนเหลาน้ีมีบทบาทสํ าคัญตอการเรียนรูและการจัดสรางหุน
สวนรวมปฏิบัติงานภายในชุมชน การสรางสัมพันธภาพใหเกิดประสิทธิผลไดน้ัน



วิทยาลัยชุมชนตองทบทวนความสัมพันธระหวางองคกรกับชุมชน โดยตองสังเกตพื้นที่
ดอยโอกาสแตละแหง กลุมหรือปจเจกชนท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู และจัดลํ าดับความสํ าคัญ
ทางดานนโยบาย เพ่ือดึงกลุมเปาหมายเหลาน้ีเขาสูกระบวนการเรียนรู การจะกระทํ าเชนนี้ได
จะตองสรางเสริมงานการวิจัยและทักษะทางปญญาทั้งหลายของตนใหแข็งแกรงขึ้นเสียกอน 
ซ่ึงอาจจะกระทํ าไดโดยการทํ างานอยางใกลชิดมากขึ้นกับหนวยราชการสวนทองถ่ินกับสภา
ธุรกิจจัดฝกอบรมและกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ นอกจากน้ี ยังตองกระชับ  สัมพันธภาพกับตัว
แทนจากกลุมบุคคลอันหลากหลายภายในชุมชนควบคูกันไปดวย เพื่อที่จะกลาวไดวาเปนตัว
แทนของชุมชนอยางแทจริง มาตรการท้ังมวลขางตนจะชวยใหวิทยาลัยชุมชน และผูจัดการ
ศึกษาตอเน่ืองรายอ่ืน ๆ สามารถตอบสนองภารกิจท่ีทาทายในการขยายการมีสวนรวมในการ
เรียนรูตามแนวทางท่ีเสนอแนะไวอยางชัดเจนในรายงานของเคนเนด้ี

 13.14 ประเด็นการเปนตัวแทนของชุมชนน้ันมิไดสะทอนออกมาในรูปแบบของ
องคประกอบที่หลากหลายของผูเรียน และหลักสูตรท่ีเปดกวางเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงรูป
แบบการปกครอง และวิธีการตรวจสอบโดยสาธารณชนอีกดวย ซ่ึงยังไมมีกลไกใด ๆ   ท่ีจะนํ า
มาใชเปนมาตรฐานช้ีวัดได แตหากวาชุมชนตองการท่ีจะเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการ
บริหารจัดการวิทยาลัยเหลานี้ในฐานะเจาของรวม การปรับเปล่ียนตรงจุดน้ีก็เปนเรื่องจํ าเปน
รัฐ สภาจัดสรรเงินทุน และสมาคมหนวยราชการสวนทองถ่ินควรปรึกษาหารือกัน เพื่อหา
มาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาน้ี ผูกํ ากับดูแลวิทยาลัย และผูมีหนาที่รับผิดชอบเชิง
ยุทธศาสตรทุกระดับ ควรท ําการทบทวนโครงสราง องคกร และการจัดการศึกษา เพ่ือประกัน
วา การดํ าเนินการในทุกดานจะมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและแกนของหลักการท่ีรัฐได
วางเอาไว ส่ิงท่ีตองใสใจใหมาก ก็คือ การประกันวาในเชิงปฏิบัติน้ันจะสามารถคนหา
อุปสรรคตาง ๆ ของการเรียนรูตลอดชีวิต จนกระท่ังสามารถขจัดใหหมดไป หรือไมก็บรรเทา
เบาบางลงไดในท่ีสุด
 13.15 คณะกรรมการผูกํ ากับดูแลและผูบริหารสถาบันการศึกษาตอเน่ืองทุกแหงปรับ
เปล่ียนยุทธศาสตรและนโยบายสงเสริมการติดตามผลการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับทองถ่ิน
เสียใหม ท้ังในเร่ืองของภาระหนาท่ี เปาหมาย หุนสวนดํ าเนินงาน การปกครอง และรูปแบบ
การตรวจสอบจากสาธารณชน โดยเนนเปนพิเศษที่ความสํ าคัญของการจัดสรรทรัพยากรใหพอ
เพียงสํ าหรับกลุมดอยโอกาส การพัฒนา ตลอดจนการรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย ซ่ึงมุงขยายการมี
สวนรวมและการสรางสรรควัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน



สถาบันอุดมศึกษา

 13.16  การจัดการศึกษาท่ีเปนอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น ๆ มีบทบาทที่ส ําคัญย่ิงในการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต รายงานของ คณะกรร
มาธิการเดียริงกไดวางแผนปฏิบัติการอันทาทายวาดวยเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา แตละสถาบันที่เก่ียวของควรจะปฏิบัติการอยางเขมแข็งตามแนวทางท่ี
รัฐไดวางไวเก่ียวกับวิสัยทัศนและหลักการ โดยใหมีความสอดคลองกับคุณลักษณะ เฉพาะและ
การจัดการอันหลากหลายของสถาบันน้ัน ๆ ดวย

 13.17 คุณประโยชนท่ีโดดเดนของการอุดมศึกษาอยูท่ีการขยายองคความรู ทักษะการ
จัดการและการประยุกตใชองคความรูในสังคม ฉะน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงควรวาง   เปาหมาย
ไวท่ีความเปนเลิศทางการสอน การวิจัย และการเผยแพรองคความรู ปณิธาน   ในการยกระดับ
คุณภาพทางวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองก็เปนภารกิจทีสํ่ าคัญเชนกัน สถาบันอุดม
ศึกษาแตละแหงสามารถสานตอปณิธานดังกลาวไดดวยการสืบทอดประเพณีและความเชี่ยว
ชาญทางดานการจัดการศึกษาท่ีตนถนัดใหย่ังยืนและพัฒนาตอไป

 13.18 ในอนาคต การเรียนรูนอกเวลา การเรียนรูทางไกล และการเรียนรูที่ใช
เทคโนโลยี จะขยายตัวอยางรวดเร็วในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพท่ีจะ เปน
ศูนยกลางพัฒนาความเปนเลิศในเร่ืองดังกลาวท้ังหมด โดยการท ํางานอยางใกลชิดกับ   ผูจัด
การศึกษารายอ่ืน ๆ และตัวผูเรียน ถามหาวิทยาลัยตองการขยายโอกาสในการเรียนรูผานรูป
แบบท่ีหลากหลายขางตน ก็ตองประกันไดวาผูเรียนสามารถเขามาใชบริการดังกลาวใน
มหาวิทยาลัยไดอยางสะดวกงายดาย รวมท้ังจํ าเปนตองขยายปริมาณของผูที่จะเขามาพึ่งพา
ความเชีย่วชาญอันหลากหลายของสถาบัน ไมวาจะเปนการขอรับบริการในรูปแบบของการลง
ทะเบียนเรียน การวิจัย การพัฒนา หรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม

 13.19 สถาบันอุดมศึกษาท้ังหลายควรมองวาองคกรของตนมีสวนสํ าคัญในการสราง
ความเจริญกาวหนาทางดานการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชน ภูมิภาค ประเทศชาติ ไปจน
ถึงระดับสากล ฉะนั้น ผูท่ีสามารถพัฒนาการดํ าเนินงาน ในลักษณะหุนสวน และเผยแพร
ประโยชนจากการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาใหปรากฏ จึงสมควรไดรับการยกยองและไดรับ
รางวัลท่ีเหมาะสม มหาวิทยาลัยก็เหมือนกับสถานศึกษาอืน่ ๆ ที่ควร  จะตองประกันวารูปแบบ
การปกครอง และการตรวจสอบจากสาธารณชนน้ันสะทอนใหเห็นถึงปณิธานการท ํางาน
ในลักษณะหุนสวน และความโปรงใส



 13.20 ผูท่ีอยูในภาคการศึกษาตอเน่ือง และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไมวาจะ เปน
ระดับตํ่ ากวาปริญญาตร ี ระดับปริญญาตร ี หรือระดับสูงกวาปริญญาตรก็ีตาม ตางก็เปนแหลง
ทรัพยากรท่ีมีศักยภาพขนาดใหญท่ีสามารถเขามาชวยพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูระดับทองถ่ิน
ไดเปนอยางดี โดยอาจเขามาชวยตรวจสอบ วิเคราะหความตองการของ  ทองถิ่น เปนผูชี้แนะ
แนวทางโดยมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หรืออาจจะเปนนักประชา-สัมพันธหรือทูตการ
เรียนรูตลอดชีวิต ก็ได หากสถานการณเหมาะสม สถานศึกษาก็อาจใหการรับรองผลงานชวย
เหลือขางตนอยางเปนทางการ โดยแปรเปนหนวยกิตสะสมในหลักสูตรท่ีพวกเขากํ าลังเรียน
อยูก็ได และเม่ือการเรียนรูนอกเวลาสํ าหรับการศึกษาตอเน่ือง และอุดมศึกษาด ําเนินติดตอกัน
ไปตลอดชีวิต บทบาทที่คาดหวังจากนักศึกษาเหลาน้ีก็   นาจะเปนความจริงข้ึนมาไดโดยงาย
และเม่ือถึงเวลาน้ัน นักศึกษาก็จะกลายมาเปนหุนสวนปฏิบัติการท่ีสํ าคัญยิ่งอีกฝายหนึ่งของชุม
ชน

 13.21 เคล็ดลับของความสํ าเร็จอยูท่ีหุนสวนเชิงยุทธศาสตรท้ังหลายสามารถตักตวง
ประโยชนจากความหลากหลายของบรรดามหาวิทยาลัยใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนความจริงได ก็
ตอเม่ือสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ และทุกสาขา คนพบแนวทางท่ีจะนํ าความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางขององคกรมาใหบริการแกชุมชนไดอยางดีท่ีสุด ค ําวา “ชุมชน”  ในที่นี้ อาจจะหมายถึง
ชุมชนตามความหมายทางภมูศิาสตร หรืออาจจะหมายถึงชมุชนท่ีมีผลประโยชนเหมือนกัน
ซ่ึงแผขยายไปในระดับภมิูภาค ระดับประเทศ หรือระดับสากล ก็เปนได เมื่อผานขั้นตอนนี้ไป
เรียบรอยแลว ก็ควรมุงมั่นประชาสัมพันธ ใหกลุมเปาหมายการเรียนรูไดตระหนักถึงบริการที่
นํ าเสนอ รวมทั้งวิธีการที่จะเขามาใชประโยชน โดยพยายามขจัดอุปสรรคขวากหนามที่ขวาง
ก้ันกระบวนการเขามาใชบริการ และการประสานงานใหได

 13.22 สถาบันอุดมศึกษาที่ตองการขยายขอบเขตการด ําเนินงานเรื่องหุนสวน
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตรใหกวางไกล ผูบริหารอาวุโสของสถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ันจะตอง
ประกันระบบการเล่ือนขัน้และการตอบแทนความดีความชอบภายในองคกรของตน ใหการ
ยกยองบุคลากรและภาควิชา/คณะที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเหมาะสมแกกรณี ใน
สวนน้ี หนวยงานของรัฐ กลุมอาสาสมัคร ปจเจกชน และที่ส ําคัญคือ ภาคธุรกิจ ควรจะ
ตระหนักถึงคุณคาของความอุตสาหะของสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังมีสวนชวยกระตุนใหเกิด
ความกาวหนาได โดยการเขามาเก้ือหนุนในจุดน้ี ซ่ึงรวมการใหความชวยเหลือทางดานการ
เงินอยางเต็มกํ าลังดวย



 13.23 หนวยงานกํ ากับดูแล และอธิการบดี/อธิการสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรทบ
ทวนยุทธศาสตรและนโยบายของตนเก่ียวกับการสงเสริมและติดตามผลการเรียนรูตลอดชีวิต 
รวมทั้งการขยายการมีสวนรวมในการเรียนรู โดยตองพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี ้ คือ
ภาระหนาท่ี เปาหมาย หุนสวนปฏิบัติงาน หลักสูตรท่ีเปดสอน การปกครอง และการตรวจ
สอบจากสาธารณชน นอกจากน้ี ยังควรใสใจเปนพิเศษในเรื่องการยกยองและตอบแทน
บุคลากรที่ท ําหนาท่ีเก่ียวกับการวิจัย การพัฒนา และการเผยแพรเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต

ผูจัดการศึกษารายอ่ืน ๆ

 13.24 องคกรอื่น ๆ ที่มีบทบาทส ําคัญตอการเรียนรูตลอดชวิีตและไดทุมเทความ
พยายามในการสงเสริมการศึกษาผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายการมีสวนรวมในการ
เรียนรู ไดแก สมาคมการศึกษาของลูกจาง วิทยาลัยการศึกษาผูใหญแบบอยูประจํ า และมูลนิธิ
อิสระอีกมากมาย บอยครั้งทีเดียวที่อิทธิพลและความเปนผูนํ าขององคกรเหลาน้ี กาวล้ํ าเกิน
ขนาด จํ านวน และทรัพยากรของตน เน่ืองจากบุคลากรมีทักษะสูงและ   เปนผูอุทิศตนเพ่ืองาน
อยางแทจริง ดังน้ัน องคกรเหลาน้ีจึงมีแนวความคิดและความละเอียดออนเพยีงพอท่ีจะเขาถึง
ปจเจกชนและกลุมบุคคลที่อาจจะไมมีความมั่นใจหรือไมมีโอกาสที่จะเขามาสูกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิตเลยก็ไดหากไมไดแรงหนุนจากองคกรดังกลาว ความอุตสาหะขององคกร
เหลาน้ีชวยเปดเสนทางการเรียนรูอันหลากหลายใหกับกลุมบุคคลท่ีควรจะเปนกลุมเปาหมาย
ของยุทธศาสตรท่ีตองการทํ าใหการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน กลายเปนความจริงขึ้นมาได

 13.25  องคกรบางแหงในกลุมนี ้ อาทิ สมาคมการศึกษาของลูกจาง วิทยาลัยแบบอยู
ประจํ า และวิทยาลัยเช่ียวชาญเฉพาะทางท้ังหลาย ตางก็พึงพอใจกับสถานภาพ ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาตอเน่ือง และการอุดมศึกษา ป 2535 ซ่ึงใหสิทธิในการรับเงินทนุจากสภาจัด
สรรเงินทุนเพื่อการศึกษาตอเน่ือง (หรือองคกรอื่น ๆ ที่เทียบเทา) เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูในบางกรณ ี ภารกิจและประเพณีขององคกรก็เชื่อมโยงเขาถึงขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม เชน สหภาพแรงงาน การเคล่ือนไหวของกลุมสหกรณ กลุมศาสนา และกลุมสตรี
เปนตน ผูอุปถัมภการเรียนรูเหลานี้นับเปนทรัพยากรสวนนอยที่ทรงคุณคาและท ํางานดวย
ความมุงมั่น ฉะนั้น จึงควรใหการยกยองและสนับสนุนพันธกิจอันโดดเดนหลากหลาย รวม
ท้ังบทบาททางการศึกษาขององคกรเหลาน้ีอยางเหมาะสม

 13.26 บทบาทอันโดดเดนและทรงคุณคาตอการเรียนรูตลอดชีวิตขององคกรเหลาน้ี
อาทิ สมาคมการศึกษาของลูกจาง วิทยาลัยแบบอยูประจ ํา และมูลนิธิการเรียนรูตาง ๆ ที่



คลายคลึงกันน้ีควรไดรับการยอมรับและยกยอง การจัดสรรเงินทุนใหกับองคกรและนักศึกษา
ขององคกรเหลาน้ีควรมุงสนับสนุนภารกิจทางการศึกษา การขยายการมีสวนรวม และ  การ
สรรคสรางโอกาสในการเรียนรูในสถานที่ที่หลากหลาย องคกรเหลานี้ควรด ําเนินงานรวม
กับผูอุปถัมภการเรียนรูรายอื่น ๆ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจากการใช
ประโยชนจากทรัพยากรโดยรวม

 13.27 ในบางกรณี ผูจัดการศึกษาไดรับเงินอุดหนุน เงินบริจาคจากมูลนิธิ
หนวยงานสวนทองถ่ิน สภาธุรกิจจัดฝกอบรม หรือกรณีของผูจัดการศึกษาทางไกลไดรับจาก
องคกรธุรกิจในตลาด บทบาทในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูจัดการเรียนรูเหลานี้
เปนส่ิงที่ไมควรมองขาม เพราะวาองคกรเหลาน้ีไดแสดงความเชี่ยวชาญและประสบการณ
อันยาวนานทางดานการสงเสริมและคํ้ าจุนการจัดการศึกษาในภาพรวมใหประจักษชัดในส
หราชอาณาจักร

บทบาทของหองสมุด

 13.28 หองสมุดเปนสถานที่ที่มีคุณประโยชนอยางมากตอการสรรคสรางและรักษา
วัฒนธรรมการเรียนรูของปวงชน ไมวาจะเปนหองสมุดของรัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา
ตางก็เปนแหลงรวมขอมูล ความรูความเขาใจ ความคิดสรางสรรค มรดกทาง วัฒนธรรม
ประเพณ ี และนันทนาการดวยกันท้ังส้ิน หองสมุดคือทรัพยากรสวนรวมท่ีสํ าคัญย่ิงสํ าหรับ
ปจเจกชน ชุมชน และบริษัท คุณคาดังกลาวจะย่ิงทวีเพ่ิมข้ึนในสังคม   สารสนเทศแทนท่ีจะ
ลดนอยถอยลง

 13.29 หองสมุดสาธารณะเปดกวางใหมหาชนเขามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่
ไมเฉพาะแตหองสมุดสวนกลางเทาน้ัน แตยังรวมถึงหองสมุดสาขา หองสมุดเคล่ือนท่ี บริการ
หนังสือจากกลองนานาประเภท บริการสอบถามขอมูลทางโทรศัพท และบริการที่ ไดรับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนทุกขณะ คือ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบใหม บริการเหลา
น้ีชวยใหความเปนอยูของปจเจกชนและชุมชนดีขึ้น ในแงของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน
ชุมชน ปจจุบันมากกวาครึ่งหน่ึงของประชากรในสหราชอาณาจักรมีบัตร   หองสมุด  และ
ประมาณ 10 ลานคน ใชบริการหองสมุดเปนประจํ าทุก ๆ ครึ่งเดือน

 13.30  หองสมุดชวยใหผูคนรบัมือกับภารกิจทาทายไดหลายทางดวยกัน  ดังนี้
•  ใชตอบสนองความเปล่ียนแปลงและสถานการณใหม ๆ ไดอยางทันที
ทันใด รวมท้ังเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงดวยเชนกัน



•  เปนแหลงสารสนเทศแหงแรกของประชาชนและผูบริโภค
•  ใหบริการในรูปแบบของการมีสวนรวมท่ีหลากหลายแกชุมชน
•  สรางความเขาใจไดกวางข้ึนและดข้ึีนเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมของเรา รวมทั้งแนวทางแกไขที่เปนไปได

•  พัฒนาชุมชนยกระดับทักษะและสัมฤทธิผลทางการศึกษาของปจเจกชน
•  สงเสริมศักยภาพในการแขงขันและสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจ

 สรุปไดวา หองสมุดชวยสรางเสรมิความเขาใจ ความสํ าเร็จ และความมี   อิสรภาพ
 ดังนั้น จึงจํ าเปนตองปรับปรุงหองสมุดใหมีความทันสมัยเหมาะสม ท้ังในแง   การบริการและ
วิสัยทัศน เพ่ือบรรลุศักยภาพขางตนใหได

 13.31 ควรมีการเชือ่มโยงกันระหวางหองสมุด รวมท้ังกับหุนสวนปฏิบัติงานราย   อ่ืน
ๆ ดวย โดยผานเครือขายทองถ่ิน เครือขายภูมิภาค อินเทอรเน็ต ตลอดจนโครงขายแหงชาติเพื่อ
การเรียนรู (National Grid for Learning) ฉะนั้น จึงควรดูแลใหมีตัวแทนของหองสมุดใน
ระดับตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตามกระบวนการสรรคสรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตร นอกจากน้ี ยังตอง
มีมาตรการประกันวาหองสมุดจะมีส่ิงอํ านวยความสะดวกอยางพอเพียงสํ าหรับการใหบริการ
รูปแบบใหม และการประกันการเขาถึงการใชบรกิารอยางกวางขวาง ขณะเดียวกันบุคลากรของ
หองสมุดก็ควรจะไดรับการฝกอบรมท่ีเหมาะสม เพ่ือบุกเบิกเสนทางการเรียนรูสายใหม โดยการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยสนับสนุนผูเรียนท่ีมีความตองการและมีขีดความสามารถแตกตาง
กันออกไป ตัวหองสมุดเองก็จํ าเปนตองท ําการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเกี่ยว
กับส่ิงอํ านวยความสะดวกและบริการใหมของหองสมุดดวย รายละเอียดของพันธกิจทั้งหมด
และคาใชจายปรากฎอยูในรายงาน เรื่อง หองสมุดใหม : เครือขายของปวงชน (New Library :
the People’s Network)

 13.32 บทบาทของหองสมุดทุกประเภท ที่ควรไดรับการยกยอง คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ซ่ึงอาจจะสะทอนออกมาในรูปแบบของ
การจัดสรรเงินทุน การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการทีเ่นนการนํ าเสนอสารสนเทศท่ีมี
ความชัดเจน การใหบริการแบบบูรณาการ ซ่ึงรวมการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารในรูปแบบใหม ๆ



การแนะแนว และการใหค ําปรึกษา

 13.33 โครงการการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิผลตองอาศัยขอมูลและการชี้แนะ ท่ี
ถูกตอง แมนย ํา และเปนกลางเก่ียวกับทางเลือกท้ังหลายท่ีมีอยู ภายในเดือนมกราคม     ป 2541
จะมี “โครงการมุงตรงสูการเรียนรู” หรอื “Learning Direct” เปนการใหความ  ชวยเหลือเร่ือง
การเรียนรูทางโทรศัพทระดับชาติ โดยจะเช่ือมโยงเขากับการพัฒนามหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมดวย
ผูท่ีควรใหการสนับสนุนบริการ “มุงตรงสูการเรียนรู” ก็คือ หุนสวนปฏิบัติการในระดับทอง
ถ่ิน ไดแก สถาบันการศึกษาตอเน่ือง สภาธุรกิจจัดฝกอบรม   สํ านักงานจัดหางาน องคกร
อาสาสมคัรและพัฒนาชมุชน หองสมุด สํ านักงานการศึกษาสวนทองถ่ิน หนวยบริการแนะ
แนวอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของ เครือขาย   ดังกลาวจะเปนองคประกอบท่ีสํ าคญั
ยิง่ในการจัดสรางเสนทางสารสนเทศและการแนะแนวซ่ึงเขาถึงไดงายใหกับชุมชน และจะ
เปนเครือขายที่ “โครงการมุงตรงสูการเรียนรู” สามารถสงตอบุคคลที่โทรเขามาเพื่อรับค ํา
ปรึกษาไดอยางตรงจุดและรวดเร็ว

 13.34 เครือขายขางตนจะเปนแหลงขอมูลที่สํ าคัญเก่ียวกับความตองการและ
โอกาสในการเรยีนรู รวมท้ังในกรณีท่ีความตองการและโอกาสลดลงดวย ซ่ึงผูจัดการศึกษา
อบรม และมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวเปนฐานในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูได เครือขายดังกลาวเกิดขึ้นแลวในบางพื้นที่ของประเทศ แตก็มี
ความวิตกกังวลเก่ียวกับคุณภาพท่ีแตกตางกัน และในบางแหงแหลงเงินทุนก็ขาดเสถียรภาพ ดัง
น้ัน รัฐจึงควรจะลงทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายบริการในลักษณะดังกลาวขึ้นมาใหได
มาตรฐานทัดเทียมกันในระดับชาติใหจงได

 13.35 สํ าหรับคนบางคน จํ าเปนตองเรียนรูแบบตัวตอตัว และ/หรือไดรับบริการแนะ
แนวอาชีพ ปจจุบันสํ านักงานบริการแนะแนวอาชีพเปนหนวยงานท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับภารกิจดัง
กลาว แตหากไดเขามารวมด ําเนินการกับฝายอ่ืน ๆ ดวย ก็จะยังประโยชนเพ่ิมมากข้ึน และถามี
ทรัพยากรพอเพียง รัฐบาลควรขอใหสํ านักงานแนะแนวอาชีพเริม่ตนใหบริการแกกลุมผูใหญท่ี
ตองการความชวยเหลือ และมไิดอยูในกลุมเปาหมายของโครงการขอตกลงใหม (the New
Deal Client Groups)

 13.36 การใหบริการ “ตามขั้นตอน” (โทรศัพทสายตรงระดับชาติ เครือขาย      สาร
สนเทศ และบริการแนะแนว) เปนการลงทนุท่ีคุมคากวาการใหสิทธิในการเขารับบริการแนะ
แนวแกทุกคน ซ่ึงจะตองเสียคาใชจายสูงมากในอนาคต ดังนั้น บริการทุก ๆ ระดับ   จะตองมี
ความสอดคลองเปนอยางดีกับเปาหมายท่ีวางไว ถึงแมวาในทางปฏิบัติ  คํ าวา “ความเปน



กลาง” จะมีความหมายแตกตางกันออกไปสํ าหรับบุคคลท่ีมีความตองการแตกตางกันก็ตาม
แต “ความไรอคติ” ก็นับเปนมิติท่ีสํ าคัญย่ิงมิติหน่ึง
 13.37 คนท ํางานเปนจํ านวนมากมักแสวงหาขอมูลและค ําแนะนํ าเก่ียวกับการ
เรียนรูและการพัฒนาอาชีพจากเพื่อนฝูง หรือจากผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยตรง ซ่ึง   รัฐ
ควรตระหนักในจุดน้ีดวย โดยการจัดท ํามาตรการสงเสรมิใหนายจางและสหภาพแรงงานชวย
เหลือผูจัดการและหัวหนางานไดเรียนรูขอมูลและทักษะในการใหคํ าแนะนํ าที่ม ี      ประสิทธิ
ผล   รวมทั้งสามารถสงตอลูกนองไปรับค ําปรึกษาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะ
สม ค ําแนะนํ าจากท่ีทํ างานและจากหนวยงานอ่ืน จะมีความสํ าคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมาตร
การบัญชีการเรียนรูสวนบุคคลกลายมาเปนแนวปฏิบัติที่แพรหลาย คนท่ีเปดบัญชีดังกลาวจะ
ใชประโยชนจากบัญชีไดสูงสุดก็ตอเมื่อสามารถเขาถึงขอมูล และไดรับ   ค ําปรึกษาท่ีมีคุณภาพ
เก่ียวกับเสนทางการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง การเขารับค ําปรึกษาแนะแนวน้ัน ไมควรเปน
การบังคับ แตผูเรียนควรมีสิทธิท่ีจะเลือกใชสวนหน่ึงในบัญชีของตน เพ่ือเปนคาใชจายสํ าหรับ
บริการขอมูล ค ําปรึกษา และการแนะแนว การท่ีตองแบงเงินมาเปนคาใชจายในการน้ีจะชวย
ใหคนบางคนเพ่ิมความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาเสนทางการเรียนรูและการงานอาชีพของ
ตนเอง บริการขอมูลและค ําปรึกษาเบ้ืองตนน้ัน ควรจะจัดใหปจเจกชนทุกคนโดยไมคิดคาใช
จายแตอยางใด เพ่ือท่ีคนยากจนจะไดไมเสียโอกาส ทวาหากพูดกันถึงคํ าแนะนํ าจากผูเช่ียว
ชาญแลว เราคิดวาควรตองมีการเก็บคาบริการ โดยมีมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย  แตจ ํา
เปนตองขอรับบริการน้ีผนวกเขาไปดวย

 13.38 ควรสงเสริมใหนายจาง หัวหนางาน ผูจัดการท่ียังออนอาวุโส บรรณารักษ แพทย
นักบวช เจาของรานคา ผูจัดการ ตลอดจนนักเคล่ือนไหวในชุมชนเขามาสวม      บทบาท
พนักงานแนะแนวเบ้ืองตนในลักษณะ “ไมมีพิธีรีตอง”

 13.39 มอบสิทธิสากลใหกับปวงชนในการขอรับขอมูลและค ําปรึกษาเบื้องตนที่มี
คุณภาพ โดยไมตองเสียคาบริการ ซ่ึงจะนํ าไปสูบริการการแนะแนวโดยผูเชี่ยวชาญตอไป (ใน
จุดน้ีอาจจะตองเสียคาบริการบาง) สํ าหรับผูเรียนรูบางกลุม และบางหลักสูตร การ   แนะแนว
ระดับสูงก็ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด การใชสิทธิดังกลาวจะกระทํ าไดโดยผานทาง
โทรศัพท “มุงตรงสูการเรียนรู” และเครือขายสารสนเทศระดับทองถิ่น การท่ีจะสนองความ
ตองการของปจเจกชน ของชุมชน และของภาคอุตสาหกรรมไดน้ัน เครือขายดังกลาวซ่ึง
ประกอบดวยหนวยบริการแนะแนวอาชีพ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษา     ตอ



เน่ือง รวมท้ังสํ านักงานแนะแนวอืน่ ๆ จะตองด ําเนินงานอยางสอดประสานกันเพ่ือหยิบย่ืน
บริการท่ีปราศจากอคติ มีอิสระและสะดวกรวดเรว็ใหกับผูใหญท่ีขอรบับรกิาร

 13.40 ปจจัยสํ าคัญที่จะทํ าใหวิสัยทัศนวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน
กลายเปนวัฒนธรรมใหมของชาติไดอยางเปนระบบ คือ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู และ
ใหการสนับสนุนเร่ืองน้ี ไมควรมองขามการพัฒนาบุคลากร คือ ความตองการของบุคลากรที่
ท ํางานไมเต็มเวลา บุคลากรชวยชั่วคราว และบุคลากรท่ีวาจางเปนคร้ังคราว ดวย เพราะบุคคล
กลุมน้ีมักจะเปนแหลงทรัพยากรหลักท่ีสงเสริมการศึกษาตอเน่ืองของผูใหญ และผลงาน
นวัตกรรมหลายช้ินก็มาจากความรูความสามารถของพวกเขาน่ันเอง

การฝกอบรมและพัฒนาวิทยากร

 13.41 การลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยากรและการฝกอบรมเปนปจจัยสํ าคัญที่
สงเสริมใหวิสัยทัศนวาดวยวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนสัมฤทธิผลได วิทยากรจะ
ตองใชทักษะขั้นสูงในการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงอุปนิสัย ใฝ
เรียนรูใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดชวิีตในตัวผูเรียนท่ีตนไดสอนส่ัง ชี้น ํา และใหค ําปรึกษา
วิทยากรเหลาน้ีจะตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการขยายการมี
สวนรวม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบใหมท่ีสํ าคัญ คือ พวกเขาจํ า
เปนตองไดรับโอกาสในการที่จะกลายมาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตดวยเชนกัน

 13.42  ทักษะดังกลาวท้ังหมด รวมท้ังการพัฒนาวิทยากร เปนเร่ืองท่ีจํ าเปนสํ าหรับ
วิทยากรทุกประเภท ไมวาจะเปนวิทยากรท่ีทํ างานเต็มเวลา บางเวลา หรือเกี่ยวของกับการ
เรียนรูในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนครั้งคราวก็ตาม เพราะวิทยากร  เหลาน้ีนับ
เปนแหลงทรัพยากรแหลงใหญท่ีจะสามารถชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง วัฒนธรรมตามที่
รายงานฉบับน้ีคาดหวังเอาไว นโยบายของผูจัดการศึกษาอบรมที่เปน นายจาง จึงตอง
สะทอนถึงคุณคาของวิทยากรทุกประเภทในนโยบายการจางงาน การพัฒนาบุคลากร การให
รางวัลตอบแทน และการสงเสรมิการเรียนรู แนวทางหนึ่งที่จะกระท ําได คือ การพัฒนาตัวช้ี
วัดผลสํ าเร็จขององคกรโดยคํ านึงถึงการฝกอบรมและพัฒนาวิทยากร  ซ่ึงนับเปนการสงเสรมิ
การเรียนรูตลอดชีวิตทางหนึ่ง

 13.43 ส่ิงท่ีผูจัดการศึกษาฝกอบรมเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรายจะตองใหความ
สํ าคัญเปนลํ าดับแรก คือ การฝกอบรมและพัฒนาวิทยากรภายในองคกรของตน และควรสราง
ดัชนีวัดผลการดํ าเนินงานท่ีเหมาะสมข้ึนมาใชตรวจสอบตนเองดวย สวนรัฐก็ควรรวมมือกับ



ผูจัดสรรเงินทุนรายใหญ และผูใหบริการการเรียนรู เพื่อจัดท ํายุทธศาสตรที่มุงขยายปริมาณ
การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูไปกับการปรับปรุงทักษะของวิทยากรกลุมนี้ใหมีความสอด
คลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งนี ้ ควรมีการกํ าหนดเปนเปาหมายท่ีคาดหวังใหผูสอนทุกคนท่ี
ท ํางานอยูในโครงการของรฐัเขารวมในการอบรมและพัฒนา ซ่ึงไดรับการยอมรับและมีคุณ
ภาพ โดยเนนที่การเพิ่มจํ านวนผูสอนที่มีคุณวุฒิทางดานการศึกษาผูใหญ นอกจากน้ี ยังควร
จัดสรรเงินทุนเพ่ือการฝกอบรมครูผูสอนผูใหญในทุก ๆ หนวยงาน และทุก ๆ สายงานดวย

การประกันคุณภาพ

 13.44 ปญหาสวนใหญของการประกันคณุภาพการเรยีนรูในชวงไมก่ีปมาน้ี อยูท่ีการ
ติดตามและการวัดผลโครงการเรยีนรูตาง ๆ ซ่ึงมักจะใหความสํ าคัญกับผลที่คาดวา  จะไดรับ
มากกวาผลท่ีประสบในชวงการตรวจสอบจริง และมุงเนนท่ีผลพวงในระยะส้ัน ซึ่งวัดผลได
งายกวาผลระยะยาวที่ตองประเมินในเชิงคุณภาพ นอกจากน้ี ยังเปนการวัดผลท่ีมีศูนยกลางอยู
ท่ีปจเจกชน ไมใชท่ีการเรียนรูเปนกลุม

 13.45 เคร่ืองมอืท่ีใชในการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพตองเปนเคร่ืองมอืซ่ึง
สามารถสะทอนความสลับซับซอนของ “คุณประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู” อันเน่ืองมาจาก
การมีสวนรวมในการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาเคร่ืองมือดังกลาวจะเปนเร่ืองงาย หากวาผู
ตรวจการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํ านักงานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา (OFSTED) สภา
จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาตอเนื่อง (FEFC) และสํ านักงานฝกอบรมผูตรวจและประกันคุณ
ภาพอุดมศึกษา สามารถประสานแนวทางการตรวจสอบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
การรวมกันจัดทํ า วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ และมมุมอง ซ่ึงจะนํ ามาใชเปนบรรทัดฐานตอไป
บุคลากรผูทํ าหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอาจจะดํ าเนินงานรวมกันหรือจะแยกกันทํ าภาย
ในกรอบงานกวาง ๆ ท่ีเปนบรรทัดฐานรวมกันก็ได ซ่ึงจะสงผลใหมีการแลกเปล่ียนและแบง
ปนประสบการณ  รวมทั้งผลการดํ าเนินงานมากกวาเดิม

 13.46 ลํ าดับตอไป ควรตั้งเปาหมายการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล โดยไมค ํานึง
วารูปแบบของการจัดการเรียนรูตลอดชวิีตน้ัน จะนํ าไปสูวุฒิบัตรหรือไมก็ตาม การท่ีจะบรรลุ
เปาหมายน้ีได จะตองมีกรอบงานสวนรวมสํ าหรับการตรวจสอบและวัดผลดวยตนเองมารองรับ
เสียกอน จากน้ันก็มุงม่ันจัดสรางมาตรฐานและข้ันตอนแสดงความกาวหนารวมกัน รวมทั้งจัด
การฝกอบรมและพัฒนาอยางเปนระบบในเรื่องการประกันคุณภาพการเรียนรูใหกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของทั้งหมด



 13.47  รัฐควรสงเสริมใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูตรวจการศึกษา เพ่ือกอใหเกิด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาที่มีความสอดคลองกันใน  ทุก
สวนที่ผูใหญไดรับการเรียนรู การปรึกษาหารือดังกลาว ควรพิจารณาหาแนวทางให
OFSTED, FEFC สํ านักงานประกันคุณภาพอุดมศึกษา และสํ านักงานแหงใหมท่ีจัดฝก   อบรม
ผูตรวจการศึกษา ซ่ึงถึงแมจะมีหนาท่ีแตกตางกัน แตก็มีจุดท่ีเหล่ือมซอนกันอยู สามารถปฏิบัติ
งานภายในกรอบงานการตรวจสอบกรอบเดียวกันได หากเปนดังน้ี บุคลากรผูมีหนาท่ีตรวจ
สอบการศึกษาก็จะสามารถทํ างานรวมกัน หรือแมกระท่ังขามสายงานก็เปนไดในกรณีจํ าเปน
นอกเหนือไปจากน้ัน ผูตรวจจากสํ านักงานตาง ๆ ก็สามารถที่จะเขารวมโครงการฝกอบรม
บุคลากรโครงการเดียวกันได หรืออาจจะแลกเปล่ียนประสบการณ   ออกไปตรวจสอบ
รวมกัน หรอืนํ าเสนอรายงานรวมกันดวยก็ได



บทที ่ 14   การวัดผลสัมฤทธิ์

จากความหลากหลายของผูใหบริการและการใหบริการเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต      
ดังกลาวแลว มาตรการท่ีจะเปนแรงจูงใจใหกับผูเรียนไดอยางดีท่ีสุด คือ การทํ าใหผูเรียนได
ตระหนักถึงประโยชนที่ตนเองไดรับจากการเรียนรู การวัดผลสัมฤทธิ์ที่จะกลาวให
ขอเสนอแนะในบทท่ี 14 น้ี จึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับชีวิตของผูเรียนรูตลอดชวิีตใหกระจาง
ชัดขึ้นไปตามล ําดับ ดังน้ี

1. ความตองการของผูเรียนตองสํ าคัญท่ีสุด
2. การพัฒนากรอบโครงสรางหนวยกิตจากการสะสมหนวยการเรียนรู
3. ขอดีของการพัฒนาคุณวุฒิจากการสะสมหนวยการเรียนรูภายในกรอบ      โครง
สรางหนวยกิต

4. ระเบียนการเรียนรู

บทนํ า

 14.1 ยุทธศาสตรสนับสนุนกิจกรรมและสัมฤทธิผลทางดานการเรียนรูตลอดชีวิต
ตองตระหนักถึงความหลากหลายของความตองการและมูลเหตุจูงใจที่ท ําใหผูคนเขามาสู
กระบวนการเรียนรู ถึงแมวาผูเรียนรูสวนใหญมักจะเล็งเห็นคุณคาของคุณวุฒ ิ หรือวุฒิบัตรวา
เปนดัชนีช้ีวัดสัมฤทธผิลในการเรียนรูของตนเอง แตพวกเขาก็ไมไดแสวงหาส่ิงเหลาน้ีเสมอ
ไป อยางนอยท่ีสุด ส่ิงท่ีผูเรียนสวนใหญคาดหวังก็คือ การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเก่ียวกับ
การเรียนรูของตนในทางใดทางหนึ่ง และถึงแมผูอื่นอาจจะไมเห็นคุณคาของผลที่ไดจากการ
เรียนรู แตผูเรียนเองยอมจะตระหนักถึงคณุคาของความกาวหนาในการเรียนรูของตนไดอยาง
แนนอน นอกจากน้ี ความกระจาง และความโปรงใสเกี่ยวกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาเปน
เรื่องสํ าคัญที่ผูจัดการศึกษา ผูจัดสรรเงินทุน ผูอุปถัมภและผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นาย
จาง และหนวยราชการตาง ๆ จะไดทราบผลความกาวหนาและระดับการเรียนรูของผูเรียน

 14.2 ปจจุบัน มาตรการท่ีใชวัดผลกันอยูน้ันครอบคลุมไมครบทุกรูปแบบ ทุกระดับ และ
ทุกเสนทางของการเรยีนรู นอกจากน้ัน ยังไมมีการวัดผลในลักษณะที่เรียกไดวาเปน “การวัด
ผลตามหนวยการเรียนรู” สํ าหรับการเรียนรูเพียงบางสวนหรือเรียนไมครบตามหลักสูตร ดังที่
ไดกลาวไวแลววา มีการเรียนรูอีกหลายประเภทที่ยังไมไดรับการยอมรับ หรือมีการลง



ทะเบียนเปนกิจจะลักษณะ จึงไมมีการจัดท ําระเบียนผลการเรียนรูเอาไว     ย่ิงไปกวาน้ัน
ยังไมมีกรอบสํ าหรับใชบงชีค้วามกาวหนา สัมฤทธิผล และคุณวุฒิของผูเรียนเลย สภาพการณ
ดังกลาวน้ี ถือวาไมสอดคลองกับนโยบายการสรรคสรางวัฒนธรรม    การเรียนรูตลอดชีวิต
ของปวงชน

 14.3 การเรียนรูท่ีปวงชนใหการสนับสนุนท้ังมวลควรจะอยูภายในกรอบการสะสม
หนวยกิตไดอยางตอเน่ือง โดยสามารถเชื่อมโยงเสนทางการเรียนรูภายหลังการศึกษาภาค
บังคับไดถึงกันหมด ไมวาจะเปนการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษาระดับปริญญาตรก็ีตาม กรอบ
งานดังกลาวจะตองมีระบบการสะสมและการถายโอนหนวยกิตท่ีแข็งแกรงมารองรับ จึงจะ
สัมฤทธิผล ไมวาจะเลือกเสนทางการเรียนรูสายใด จํ าเปนตองมีการประเมินผลการเรียนรูจาก
ประสบการณและการศึกษากอนหนาน้ัน รวมท้ังเทียบเปนหนวยกิตใหกับนักศึกษาผูใหญเสมอ
ในทางตรงกันขาม การใหการสนับสนุนของรัฐตอการเรียนรูท่ีไมไดนํ าพาไปสูหนวยกิตก็นับ
วาเปนเร่ืองสํ าคัญเชนกันสํ าหรับผูเรียนหลากกลุม อาทิ กลุมผูเรียนสูงวัย  ผูไมเห็นความจํ า
เปนในการเพ่ิมพูนคณุวุฒิใหกับตนเองอีก นอกจากน้ี ยังมีความส ําคัญตอการสรางความสุขใจ
ใหกับกลุมผูเรียนท่ีสามารถเพ่ิมพูนทักษะใหม ๆ ระหวางการทองไปในโลกแหงการเรียนรู

ความตองการของผูเรียนตองสํ าคัญท่ีสุด

 14.4  ผูจัดสรรเงินทุนและผูอุปถัมภการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรายควรทํ าการประเมินทบ
ทวนลักษณะและคุณประโยชนของแตละหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ตลอดจนคุณวุฒิ
ท้ังหลายเพ่ือนํ าเสนอตอผูเรียน และผูที่จะกลายเปนผูเรียนรูตอไป ผูใหบรกิาร การศึกษาและ
ฝกอบรมจะตองไดรับการกระตุนใหจัดหลักสูตรการเรียนรูตามความตองการของปจเจกชน กลุม
นายจาง และกลุมอ่ืน ๆ อยางแทจริง ไมใชเปนเพียง การเปดหลักสูตรตามท่ีผูใหบรกิารมีศักย
ภาพ หรอืจัดเพราะกอใหเกิดปญหานอย ท่ีสุดเทาน้ัน ในจุดน้ี ระบบการจัดสรรเงินทุนจะเขา
มามีอิทธิพลได แตทวาผูใหบริการ การศึกษาและฝกอบรมก็จะมีชองทางด ําเนินการของตน
เองในการจัดลํ าดับความสํ าคัญในเร่ืองน้ีเสมอ การศึกษาและวิเคราะหอยางเปนระบบจะชวยให
บรรดาผูใหบริการการเรียนรูสามารถทํ าความเขาใจกับความตองการอันหลากหลายของผู
เรียน จนสามารถยกราง หลักสูตรไดอยางสอดคลองกับบริบท ในเชิงปฏิบัติหากมีการมอบ
วุฒิบัตรใด ๆ ก็แลวแต คุณวุฒิดังกลาวควรจะมีคุณลักษณะที่ถายโอนและสะสมได



การพัฒนากรอบโครงสรางหนวยกิตจากการสะสมหนวยการเรียนรู

 14.5 การสงเสริมรูปแบบการรับรองวิทยฐานะคุณวุฒิทางการศึกษา ฝกอบรม  ควร
เปนไปในทิศทางท่ีมุงขจัดอุปสรรคขวางก้ันระหวางคณุวุฒิในสายอาชีพกับคณุวุฒิท่ี ไมไดจัด
อยูในประเภทนี ้ และในการทบทวนเปาหมายของชาติทางดานการศึกษาและฝกอบรม ก็จํ า
ตองค ํานึงถึงประเด็นน้ีดวย ในบทความ “วางเปาหมายใหสูงขึ้น” (Aiming Higher) เสนอให
จัดท ําโครงสรางหนวยกิตในลักษณะเช่ือมโยงคุณวุฒิท้ังหลายเขาไวดวยกัน โดยที่ผูเรียนจะได
รับหนวยกิตภายหลังเรียนจบหนวยการเรียนรูหน่ึงหนวย การเรียนรูในระยะเวลาใกลเคียงกัน
โดยการตอยอดหนวยการเรียนรูขึ้นไปเรื่อย ๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตไป
ไดเร่ือย ๆ ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (A levels) ระดับ  อาชีวศึกษา  ไปจนถึงระดับอุดม
ศึกษา หรือระดับอื่น ๆ ตอไป

 14.6  ท้ังคณะกรรมาธิการวาดวยเร่ืองการขยายการมีสวนรวมและคณะกรรมาธิการวา
ดวยการประเมินสภาพอุดมศึกษา มีความเห็นพองกันวา การพัฒนาโครงสรางหนวยกิตใน
กรอบเดียวกัน นับเปนปจจัยสํ าคัญในการขยายโอกาสในการเรียนรู รวมทั้งจะชวยทํ าใหสัม
พันธภาพระหวางคุณวุฒิในระดบัตาง ๆ อีกท้ังเสนทางเช่ือมโยงท้ังหลายมีความกระจางชดั
มากขึ้น และคณะกรรมาธิการอธิการบดี/อธิการ (The Committee of Vice – Chancellors and
Principals) ก็ไดประกาศใหการสนับสนุนหลักการเก่ียวกับเร่ืองน้ีแลว สถานการณลาสุดน้ัน
เวลสไดจัดตีพิมพรายละเอียดเก่ียวกับระบบการสะสมหนวยกิตสํ าหรับการศึกษาตอเน่ือง 
(CREDIS) ออกมาแลว โดยนํ าเสนอเปนเสนทางการเรียนรูใหมสํ าหรับเวลส ซ่ึงอิงอยูกับโครง
สรางหนวยกิตท่ีมีรายละเอียดของหนวยการเรียนรูรวมกัน รายงานของคณะกรรมาธิการเคน
เนดี้ไดเสนอแนะรัฐบาลใหจัดสรางพันธมิตรในระดับชาติ เพ่ือพัฒนาโครงสรางหนวยกิตให
อยูภายในกรอบเดียวกันและสามารถนํ ามาใชการไดภายในอีก 5 ปขางหนา กรอบหนวยกิตน้ีจะ
ตองนํ าเสนอประวัติสัมฤทธิผลในการเรียนรู ซ่ึงมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในสภาวะปจจุบัน
ของผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตการเรียนรูตอเน่ืองไปไดตลอดชีวิต

ขอดีของการพัฒนาคุณวุฒิจากการสะสมหนวยการเรียนรูภายในกรอบโครงสรางหนวยกิต

 14.7  การพัฒนาคุณวุฒิจากการสะสมหนวยการเรียนรูภายในกรอบโครงสรางรวม
ของหนวยกิตมขีอดีมากมาย ดังน้ี คือ :-



•  สรางเสริมแรงจูงใจใหกับผูเรียน รวมท้ังยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู
•  ลดความซ้ํ าซอนภายในกรอบของคณุวุฒิ ดวยการกํ าหนดใหวัดผลโดยใช
หนวยการเรียนรูแตละหนวยเปนเกณฑ

•  สงเสริมใหผูใหญและผูท่ีไมไดมีสวนรวมในการเรยีนรูในปจจุบันเขามาสู
กระบวนการเรียนรู และบรรลุถึงเปาหมายที่ก ําหนดไวในระดับชาติ  โดย
การสะสมหนวยกิตที่ไดจากหนวยการเรียนรูทุกรูปแบบ ซึ่งไดรับการ
ยอมรับวามีสถานภาพสูงเชนเดียวกัน

•  สงเสริมใหผูเรียนแตละคนสรรคสรางสัมฤทธิผลสวนตนที่ทรงคุณคา
ตลอดชีวิต

•  ประกันวาคุณวุฒิซ่ึงไดรับจากการผสมผสานการเรียนรูระหวางหนวยการ
เรียนรูบังคับกับหนวยเลือกเสรีน้ัน สอดคลองกับความตองการ   อัน
หลากหลายของนายจาง และผูเรียนแตละคน

•  ยกยองและยอมรับวาคุณวุฒิทางดานวิชาการ และคุณวุฒิทางดานอาชีพมี
ความเทาเทียมกัน

•  ชวยใหผูเรียนไดรับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิจากการสะสมหนวยการเรียนรูใน
ระดับที่แตกตางกันไดงายขึ้น

•  เปนมาตรการท่ีทํ าใหการจัดสรรเงินทุนโดยอิงหนวยกิตมีประสิทธิผล

 14.8 คุณวุฒิที่ไดรับจากการสะสมหนวยกิตซ่ึงอิงหนวยการเรียนรูเปนฐาน จึงมี  คุณ
คาตอการจูงใจและสรางความม่ันใจในเร่ืองของการเรียนรูตลอดชวิีตใหกับผูเรียน  กรอบงาน
การวัดสัมฤทธิผลเชนน้ี ท ําใหรูปแบบที่ใชวัดผลกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะเหมือนกัน
ไมวาจะเปนการเรียนรูในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หรอื         การศึกษาทางไกล
ท่ีเปดกวาง ดวยเหตุน้ี จึงสามารถสะสมสัมฤทธิผลในการเรียนรูไปไดตลอดชีวิต อีกทั้งยัง
เปนการเปดโอกาสใหสรางความกาวหนาโดยการศึกษาตอเน่ืองในแขนงใดก็ได หรืออาจ
จะตอไปจนถึงระดับอุดมศึกษาก็ไดอีกเชนกัน คุณวุฒิที่ไดมาจากกรอบรวมหนวยกิตดังกลาว
นอกจากจะเปนหัวใจของการสรางความกาวหนาใหกับผูเรียนแลว ยังเปนกุญแจสํ าคญั
สํ าหรับความสํ าเร็จของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมอีกดวย  เพราะเทากับเปนการยอมรับและ
รับรองวิทยฐานะของการเรียนรูที่ไดมาตรฐานระดับชาต ิ ไมวา  จะเปนการเรียนรูจากสถานท่ี
ใดหรอืระดับไหนก็ตาม



 14.9 การรับรองวิทยฐานะของหนวยการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบของหนวยกิต
และคุณวุฒิทางวิชาชีพน้ัน จะชวยสนับสนุนสงเสริมการฝกปฏิบัติงานจริงใหกับกลุมเยาวชน
อาย ุ14-16 ป รวมท้ังงานพัฒนาหลักสูตรเช่ือมโยงการจางงานหรือการฝกอบรมไดเปนอยางดี
โครงสรางของหนวยกิตซ่ึงอยูบนรากฐานของการเพ่ิมพูนหนวยการเรียนรู ท ําใหสถานภาพ
ของการเรียนรูทุกรูปแบบสูงทัดเทียมกัน และชวยผลักดันใหผูเรียนบรรลุสัมฤทธิผลไดสะดวก
กวาเดิม นอกจากน้ี ยังมีบทบาทส ําคญัตอเปาหมายของรัฐในการปรบัปรงุอัตราสัมฤทธิผล
และอัตราการคงความรูทางการศึกษาในกลุมเยาวชนของชาติดวย ระบบวัดผลรวมแนวทางน้ี
ยอมจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนไดรับการยอมรับ ซ่ึงจะสงผลกระตุนใหพวกเขามีกํ าลังใจ
ที่จะเรียนรูใหเกิดความกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถวาง
เปาหมายการเรียนรูท่ีเปนไปไดในบริบทของตน ซ่ึงจะมีสวนชวยยกระดับสัมฤทธิผลและสภาพ
การคงความรูในภาพรวมอีกตอหน่ึง นอกจากน้ัน ระบบใหมน้ีจะชวยเพ่ิมความยืดหยุนในการ
จัดการเรียนการสอนไดมากข้ึนในสถาบันการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีผูเรียนลง
ทะเบียนเรียนหนวยการเรยีนท่ีตองเรียนเหมือนกันในหลายสาขาวิชา

 14.10 โครงสรางของการรวมคุณวุฒิ ซ่ึงดํ าเนินการภายใตกรอบหนวยกิต จะท ําให
สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์รวมในรูปของจํ านวนหนวยกิตทั้งหมดที่ท ําไดในระดับการเรียน
น้ัน ๆ ในชวงเวลาใดก็ได การปฏิบัติเชนน้ีทํ าใหงายตอการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางผู
เรียน และงายตอการวัดความกาวหนาของผูเรียนในระยะยาวดวยเชนกัน

 14.11 ส่ิงที่ตองท ําในการสรางกรอบรวมของคุณวุฒิตามที่กลาวไวขางตน ก็คือ การ
วิเคราะหคุณวุฒิท่ีมีอยูในปจจุบันออกมาเปนรูปของหนวยของความสํ าเร็จ และท ําใหเกิดเปน
ระบบการวัดผลที่ไมซับซอน มีความยืดหยุนมากขึ้น และเขาใจงาย เมื่อมีกรอบรวมของคุณ
วุฒิในลักษณะน้ีแลว ผูเรียนก็จะไดรับหนวยกิตหลังจากเรียนจบหนวยการเรียนรูจนไดผลเปน
ท่ีนาพอใจ ตอจากน้ันก็สามารถสะสมหนวยกิตไปไดเร่ือย ๆ จนกระทั่งไดรับคุณวุฒิตามที่
ตองการ หรืออาจจะถายโอนหนวยกิตขามสาขาวิชาที่ไปดวยกันไดภายในกรอบรวมของการ
วัดผลการเรียนรูก็เปนไดเชนกัน

 14.12 หนวยงานที่รับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร (Qualifications and
Curriculum Authority) ควรจะมีบทบาทเปนผูนํ าในเร่ืองน้ี ในฐานะท่ีไดรับการแตงต้ังจาก รัฐให
ท ําหนาท่ีเปน “ผูดูแล” คุณวุฒิทางการศึกษาท้ังหมด ยกเวนระดับอุดมศึกษา พันธกิจท่ี  จํ าเปนก็
คือ จัดรางเกณฑในการย่ืนเร่ืองขอใหผนวกคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงเขาไปในกรอบรวม และใหการ
อนุมัติคุณวุฒิท่ีย่ืนรองขอเขาไวในกรอบรวมเพ่ือประโยชนในการจัดสรรเงินทุน เกณฑในการ



อนุมัติน้ันควรจะรวมการลดความซ้ํ าซอน และการเหล่ือมล้ํ าของคุณวุฒิตาง ๆ  ท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบันดวย

 14.13 เมื่อจัดท ํากรอบคุณวุฒิโดยใชวิธีการรวมกลุมขึ้นมาแลว จะเห็นไดวากรอบงาน
ดังกลาว เปนมาตรการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการขจัดความซ้ํ าซอน และการเหลื่อมทับกัน
นอกจากน้ี ยังสรางความยืดหยุนท่ีจํ าเปนในการตอบสนองความตองการของผูเรียนรู และผูใช
คุณวุฒิไดอยางถวนหนา การพิจารณาในเร่ืองความซ้ํ าซอนของคุณวุฒิอาจทํ าใหหนวยการ
เรียนรูพ้ืนฐานของคุณวุฒิหลายสาขาผุดข้ึนมาราวดอกเห็ดก็เปนได แตการเปรียบเทียบคุณวุฒิที่
เสนอเขามาใหพิจารณาโดยดูที่หนวยการเรียน จะชวยปองกันการเหล่ือมซอนในเร่ืองเน้ือหา
และวัตถุประสงคได สงผลใหมีการอนุมัติเฉพาะสวนของคุณวุฒิท่ีใหมูลคาเพ่ิมแกกรอบรวมเทา
น้ัน

 14.14 การจัดท ํากรอบคุณวุฒิซ่ึงใหการรับรองสัมฤทธิผลการเรียนรูที่ยังไมเต็ม
หลักสูตรของคุณวุฒิ จะสงผลใหผูเรียนสะสมหนวยกิตไปทีละนอยจนไดรับคุณวุฒิท่ีมีมาตรฐาน
ระดับชาติไดในท่ีสุด หากปราศจากกรอบดังกลาว การเรียนรูของผูใหญก็จะไมไดรับการ ลง
ไวในประวัติอยางเปนทางการ รัฐจึงควรจัดลํ าดับใหภารกิจการขยายโอกาสในการเรียนรูให
กับผูใหญ จนไดรับคุณวุฒิใหเปนเร่ืองท่ีมีความส ําคัญย่ิงระดับชาติ จากน้ันตองวางรากฐานท่ี
ม่ันคง เพ่ือพัฒนากรอบรวมของหนวยกิตซ่ึงมีเอกภาพครอบคลุมท้ังอุดมศึกษาและการศึกษา
ตอเน่ือง อันจะเปนหนทางสรางสรรคใหการเรียนรูตลอดชีวิตเปนความจริงขึ้นมาไดในที่
สุด
 14.15 การเตรียมการพัฒนาระบบการสะสมและถายโอนหนวยกิตที่มีเอกภาพ
ควรเร่ิมตนในทันที โดยมีเปาหมายท่ีจะใหครอบคลุมการเรียนรูหลังการศึกษาภาคบังคับทุกรูป
แบบ ขั้นแรกควรเนนความสํ าคัญไปที่การพัฒนากรอบคุณวุฒิของการศึกษาตอเนื่อง   โดยมี
คุณลักษณะดังตอไปนี ้คือ :-

•  คุณวุฒิทางการศึกษาระดับชาติทุกสาขา ควรจะตองไดรับการรับรองและ
เห็นชอบจากหนวยงานรับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร ทั้งนี ้ จะตอง
มีการตรวจสอบหนวยการเรียนรูท้ังหมด โดยผานการวิเคราะหคุณวุฒิทั้ง
เกาและใหม

•  หนวยงานรับรองวิทยฐานะ (Awarding Bodies) ควรมีอ ํานาจในการนํ า
เสนอหนวยการเรียนรูใหม ๆ เพ่ือเสริมคณุคาใหกับกรอบงานของชาติ
ดวย



•  ควรนิยามหนวยการเรียนในดานขนาด ระดับ และผลการเรียนรูที ่ เห็นได
ชัดเจน

•  ควรระบุกฎเกณฑในการผสมผสานคุณวุฒิในบางสาขา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับกลุมผูเรียนอาย ุ16-19 ป

 14.16  เพ่ือใหการด ําเนินงานบรรลุเปาหมาย รัฐควรกํ าหนดใหหนวยงานรับผิดชอบดาน
คุณวุฒิและหลักสูตร สภาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการศึกษาตอเน่ือง และสํ านักงานพัฒนาการศึกษาตอ
เน่ือง (FEDA) ไดเขามา :-

•  ท ํางานรวมกับหนวยงานรับรองวิทยฐานะเพื่อรวมคุณวุฒิตาง ๆ ที่ตน ดู
แล

•  ท ํางานรวมกับเครือขายวิทยาลัยเปดและวิทยาลัยในระบบ เพื่อพัฒนา
กรอบรวมของหนวยกิต

•  ด ําเนินการนํ ารองและประเมินผลการจัดสรรเงินทุน โดยใชคุณวุฒิที่ได
จากการตอยอดหนวยการเรียนรูเปนเกณฑ

•  ท ํางานรวมกับองคกรอ่ืน ๆ ซ่ึงกํ าลังพัฒนากรอบหนวยกิตในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงครอบคลุมท้ังอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ือง

 14.17 เพ่ือใหกระบวนการน้ีเสร็จส้ินอยางสมบูรณ องคกรจัดสรรเงินทุนเพ่ือการ
ศึกษาตอเน่ืองและอุดมศึกษาทั้งมวล ควรจะปรับเปล่ียนวิธีด ําเนินงานใหเขาสูระบบการ  จัด
สรรเงินทุนโดยอิงหนวยกิตแทน

ระเบียนการเรียนรู

 14.18 อีกมาตรการหน่ึงท่ีทรงคุณคาในการบงช้ีกิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู ก็
คือ การพัฒนาระเบยีนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูข้ึนมาใชอยางแพรหลายในระดับชาติ หรือที่ได
มีการกลาวถึงเม่ือไมนานมาน้ี โดย เซอร นิโคลัส กูดิสัน และรายงานสภาวการณ    อุดมศึกษา
ของคณะกรรมาธิการเดียริงก โดยเรียกวา “แฟมความกาวหนา” (Progress File) หากมีการจัด
การในเร่ือง “แฟมความกาวหนา” ไดอยางเหมาะสม จนเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป วิธีน้ีก็จะ
ชวยทํ าใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนเจาของและผูจัดการหนทางการเรียนรูของตน ซ่ึงจะกระตุน
ใหเขามาติดตามตรวจสอบผลความกาวหนาของตนเองอยูเสมอ



 14.19 ถาหากวาสถาบันการศึกษาทุกแหงใหการยอมรับในความเที่ยงตรงและ คุณ
ประโยชนของ “แฟมความกาวหนา” สิ่งนี้ก็จะชวยใหการถายโอนการเรียนรูตางระดับและ
ตางสาขาเปนไปไดงายขึ้น นอกจากน้ี ยังเปนแหลงขอมูลอันลํ้ าคาในการประเมินความ
ตองการของผูเรียน ตลอดจนเปนแนวทางในการใหคํ าปรึกษาและแนะแนวดวย ภายในแฟม
ดังกลาวควรจะบรรจุขอมูลตาง ๆ อาทิ การเรียนรูทักษะพื้นฐาน บางสวนของคุณวุฒิหรือ
หนวยการเรียนรูท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิแลว ประสบการณในการท ํางาน หรือการทํ างานอาสาสมัคร
ซ่ึงมีประโยชนอยางย่ิงเปนพิเศษสํ าหรับผูกํ าลังหางานท ําและนายจาง ดังน้ัน  จึงเปนเร่ืองนายิน
ดีท่ีหนวยบริการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา (UCAS) พัฒนาแฟม   นักศึกษาข้ึนเปนผล
สํ าเร็จ ภายในบรรจุขอมูลจ ําเพาะสวนบุคคลพรอมผลการเรียน นี่คือ ความคิดรเิร่ิมท่ีหนวย
งานรับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตรควรจะนํ ามาใชเปนฐานในการดํ าเนินงานตอไป

 14.20 งานที่ควรเรงด ําเนินการ คือ การพัฒนาจัดท ําระเบียนสัมฤทธิผลแบบ บูรณา
การระดับชาติ โดยประสานงานกับหนวยงานรับผิดชอบดานคุณวุฒิและหลักสูตร ระเบียน
แบบใหมนี้ควรครอบคลุมผลการเรียนตั้งแตในโรงเรียนสืบตอไปตลอดชีวิต และควรมีการใช
ประโยชนและใหการยอมรับอยางแพรหลาย ขอเสนอแนะท้ังหลายเก่ียวกับเร่ืองน้ีควรใชราย
งานของกูดิสันท่ีไดแนะนํ าเร่ือง “แฟมความกาวหนา” เปนฐานทางความคิด ผนวกเขากับงาน
พัฒนาขอมูลจํ าเพาะสวนบุคคลของ UCAS และค ําแนะนํ าของรายงานเดียริงกวาดวยเรื่อง
สภาวการณอุดมศึกษา

 14.21 การพัฒนาระเบียนผลสัมฤทธ์ิหรือระเบียนสวนบุคคล ควบคูไปกับการพัฒนา
กรอบรวมของหนวยกิต และการจํ าแนกผลการศึกษาระดับมธัยมปลายสายสามญัและสายอา
ชีวศึกษาออกมาเปนหนวยการเรยีนรูยอยตามแนวทางท่ีไดกลาวไวแลวขางตน จะชวยใหผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนไดรับการยอมรับอยางกระจางชดัมากขึน้ กรอบรวมของ
หนวยกิตการเรียนรูทุกแขนง ผนวกเขากับองคกรการเรยีนรูท่ีมีความยืดหยุนจะชวย  สงเสริม
ใหผูใหญหวนคืนสูกระบวนการเรียนรูมากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูที่ทํ าการฝกอบรมใน
วิชาชีพไดขยายโลกทัศนในการเรียนรูของตนไดดวย

 14.22 แผนปฏิบัติการซ่ึงเต็มไปดวยความมุงมั่นและวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเชนน้ี
ถึงแมวาตองอาศัยการดํ าเนินงานในรายละเอียดอีกมากมาย แตก็เปนเปาหมายท่ีบรรลุผลไดแน
นอน คณะกรรมการฯ ขอสนับสนุนเปาหมายในการจัดทํ ากรอบคุณวุฒิรวมท่ีเขาใจงายมีเอก
ภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหระบบการจัดกรอบคณุวุฒิทางการเรียนรูท้ังมวลมี
ความเรียบงาย ไมสลับซับซอน



บทที ่ 15   เทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

 บทน้ีใหความสํ าคัญกับ “กลไกหรือเคร่ืองมอื” หรือถาจะกลาวใหชัด คือ เปนบทที่
ประมวลขอเสนอแนะเพื่อการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน    รูป
แบบใหม ๆ เพ่ือนํ าพา “การเรียนรู” ไปสูผูเรียนรูไดตามความตองการ โดยไมจํ ากัด   ท้ังใน
เร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซึ่งเปนหัวใจของการบรรลุเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตของปวง
ชน  โดยจะนํ าเสนอไปตามลํ าดับหัวขอ ดังนี้

1. การกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
2. การสงเสริม
3. การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การประสานงาน
5. การพัฒนาชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
6. ความเปลี่ยนแปลงและความชวยเหลือที่จ ําเปนสํ าหรับสถาบันการเรียนรู

บทนํ า

 15.1 การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนในสหราชอาณาจักร จะ
กาวไปขางหนาได จํ าเปนตองกํ าหนดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในรูปแบบใหม ๆ เขาไวในยุทธศาสตรดวย การใชสอยประโยชนจากเทคโนโลยีดัง
กลาว นับเปนมาตรการเสริมท่ีจะชวย i) เปดเสนทางการเรียนรูใหกวางข้ึน ii) ขจัดอุปสรรค
การเรียนรูที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาและสถานที ่ iii) เปดโอกาสใหม ๆ ใหกับการ   เรียนรูใน
ลักษณะตัวตอตัว และการเรียนรูเปนกลุม  iv) สรางกลไกท่ีใชในการสรรคสรางและเผยแพร
วัสดุการเรียนรูใหม ๆ และถาหากท ําไดถึงระดับท่ีสามารถใหบริการการแนะแนวและขอสนเทศ
ท่ีเท่ียงตรง ผูเรียนสรางปฏิสัมพันธกับเพื่อน และรับความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาได
อยางเหมาะสมแลว เทคโนโลยใีหม ๆ เหลาน้ีก็ยอมมีศักยภาพในการขยายโอกาสการศึกษา
และนํ าการเรียนรูคุณภาพสูงสงตรงถึงผูเรียนไดในราคายอมเยา  แตก็จํ าเปนตองมีการพัฒนา
งานทางดานน้ีอยูอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันการเขาถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยาง
เต็มที่ใหกับปวงชนทุกคน รวมทั้งการประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการจัดการเรียนรู ตลอด
จนการสรางเสริมความมั่นใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับบุคลากร



การกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

 15.2 ดวยคุณลักษณะที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดกวางไกล กระจายตัวอยูทั่วไป
ผนวกกับอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจของเทคโนโลยีถายทอดขอมูลผานสัญญาณ จึงสมควรท่ี
จะใหเทคโนโลยีแขนงน้ีเขามาแสดงบทบาทหลักในการสรรคสรางสังคมสารสนเทศท่ีปวงชน
ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางแทจริง และควรจะเปนองคประกอบที่เปนหัวใจของการบรรลุ
เปาหมายของการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชนดวย การรวมตัวระหวางการกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษากับส่ือปฏิสัมพันธกอใหเกิดโอกาสและศักยภาพอันย่ิงใหญในการปรับเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมคร้ังสํ าคัญเก่ียวกับเจตคติตอการเรยีนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 15.3  สถานีท่ีท ําการถายทอดรายการตาง ๆ ในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอยางย่ิง
สถานีบีบีซี และสถานีโทรทัศนชอง 4 ตางก็มีประวัติอันโดดเดนยาวนานในเร่ืองการสงเสริม
และการจัดการศึกษา การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของส่ือแขนงน้ีอยูใน
รูปแบบของการนํ าเสนอรายการของมหาวิทยาลัยเปด รายการเจาะลึกทางดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ตลอดจนรายการขาวสารความรูและนันทนาการท่ีนํ าเสนออยูเปนประจํ าทุกวัน
เทคโนโลยีการส่ือสารที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วน้ีจะเปดโอกาสอันกวางไกลใหผูเรียนรู
สามารถฝาฟนปญหาหลาย ๆ อยางเกี่ยวกับการเรียนรูไปได เชน ปญหาทางดานภูมิ-ประเทศ
เวลา และคาใชจาย ในวาระท่ีโลกกํ าลังยางกาวเขาสูสหัสวรรษใหม โดยมทีางดวนสารสนเทศ
เปนแรงหนุนอยูน้ัน สมควรท่ีส่ือกระจายเสียงเพ่ือประโยชนสาธารณะของ สหราชอาณาจักร
จะไดเขามาแสดงบทบาทส ําคัญใหประจักษ ทั้งนี ้เพราะจากช่ือเสียง   ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัว
ไปในเร่ืองเน้ือหาสาระท่ีมีคุณภาพสูง ประสบการณนานป ท่ีสามารถรักษาดุลยภาพระหวางการ
ใหบริการแกสาธารณชนกับการคงความเปนท่ีนิยมไวได รวมท้ังการสามารถเขาถึงผูคนไดใน
ทุกหมูเหลา และเม่ือผนวกศักยภาพทางดานปฏิสัมพันธเขากับขอเดนขางตนแลว โอกาสท่ีจะ
แสดงบทบาทส ําคัญเก่ียวกับการศึกษาก็เปดออกอยางกวางไกลไพศาลย่ิงนัก

 15.4 การถายทอดทางเดียวในแบบด้ังเดิม สงผลกระทบท่ีชัดเจนใหเห็นถึงอิทธิพล ที่
สํ าคัญในการสรางจิตสํ านึก และสงผานขาวสารขอมูล แตการถายทอดในลักษณะน้ีมิใชส่ือ
อัจฉริยะที่จะสามารถทดสอบความเขาใจของผูชมได รูปแบบการเรียนรูแบบดั้งเดิม   จึงจํ า
ตองอาศัยครูอาจารยและตัวกลางเขามาท ําหนาที่น้ี ถาหากส่ือปฏิสัมพันธสามารถตอบสนอง
ผูใชงานได ก็เทากับวาชวยกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธในการเรียนรูข้ึนได และคุณลักษณะปฏิ
สัมพันธน้ีเองท่ีไดแสดงใหเห็นแลววาเปนคุณลักษณะท่ีเปนหัวใจของประสิทธิผลในการเรียน



รู บรรยากาศในการเรียนรูไดปรบัเปล่ียนไปจากเดิม โดยท่ีการเรียนรูจากกระบวนการถาย
ทอดขอมูล กลายมาเปนกระบวนการสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
 15.5  วิวัฒนาการของระบบดิจิตอลชวยปรับเปล่ียนลักษณะการบริโภครายการของผู
ชมจากการเปนผูรับไปสูการมีปฏิสัมพันธผานส่ือประสมและระบบคอมพิวเตอรออนไลน 
เคล็ดลับของความสํ าเร็จมิไดอยูท่ีการยกเลิกรายการถายทอดขอมูลทางเดียวตามโทรทัศนชอง
ตาง ๆ แตอยูท่ีการหลอมรวมเกากับใหมเขาดวยกัน โดยการเช่ือมโยงรายการโทรทัศนของ
มวลชนเขากับรายการท่ีถายทอดผานระบบดิจิตอล และคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงเขากับ
ระบบอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบใหม ๆ จะสรรคสรางโอกาสในการเรยีนรูอยางไม
มีขอจํ ากัดทางดานเวลาและสถานท่ี   การเรียนรูจากท่ีบาน และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสถาบัน
การศึกษาจะแพรหลายมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงสงผลกระทบตอเน่ืองไปยังสถาบันตาง ๆ ครอูาจารย ผู
สรางสรรคเน้ือหาการเรียนรู  (เชน สถานีถายทอดขาวสาร) รวมทั้งผูเรียนแตละคนดวย การ
จัดสรรทรัพยากรการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของปจเจกชนแตละคน  จึงจะเปน
จริงขึ้นมาไดในที่สุด

 15.6 ผูผลิตรายการเพ่ือสาธารณะเปนผูมีบทบาทหรือกํ าลังจะมีบทบาทสํ าคญัตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยการกระตุนใหเกิดอุปสงคขึ้นในมวลชนผานโครงการรณรงค
สงเสริมการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นมา มาตรการหลักคอื การรณรงคทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนท่ีเปนกระแสหลักของการถายทอดสารสนเทศ เพ่ือมุงกระตุนและจูงใจ รวมท้ังช้ีนํ าผู
คนไปสูโอกาสทางการศึกษามากมายท่ีเปนเปาหมายซ่ึงไดวางไว นอกจากน้ี ส่ือดังกลาวยัง
สามารถที่จะใหบริการขอมูลและค ําปรึกษาทางดานการเรียนรูได โดยการเชื่อมโยงรายการ
ของตนเขากับโทรศัพทขอความชวยเหลือสายตรง และบริการอิเล็กทรอนิกสออนไลนท่ีเปน
ตัวกลางเช่ือมโยงปจเจกชนเขากับการเรียนรูผานฐานขอมูลดิจิตอลและธนาคารขอมูลตาง ๆ ท่ี
สํ าคัญคือ ส่ือแขนงน้ีสามารถประกันความหลากหลายทางดาน     รูปแบบของการนํ าเสนอสาร
สนเทศ อาท ิวิทยุโทรทัศนระบบอนาลอกที่เชื่อมโยง (on-line)     เขากับซีดีรอม วีดิทัศน และ
สิ่งพิมพ ตลอดจนการนํ าเสนอการเรียนรูผานสถานีโทรทัศนชองดิจิตอลใหม ๆ  การใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยชวยใหผูจัดรายการสามารถสรางสรรคและวาจาง
การจัดท ําวัสดุและการออกแบบซอฟตแวรทางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธซ่ึงสามารถสะกด
ความสนใจผูชมได และยังสามารถเช่ือมโยงรายการท่ีถายทอด รวมทั้งการเรียนรูเปนชุดแบบ
เบ็ดเสร็จจากแหลงอื่น ๆ เขาไวภายในระบบการรับรอง  มาตรฐานการศึกษาดวย การ
ด ําเนินงานในลักษณะหุนสวนจะเปนหัวใจของปฏิสัมพันธแหงอนาคต



การสงเสริม

 15.7  ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดูเหมือนจะมีความเหมาะสมเปนพิเศษใน
การท ําหนาท่ีสงเสริมและประกาศเกียรติคุณของการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากประสบการณในการ
ประสานงานระหวางบีบีซีกับสํ านักงานพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังโครงการรณรงคเก่ียวกับ
การเรียนรูโครงการอื่น ๆ ดวย ความสํ าเร็จท่ีประจักษแจงชดัเจน ไดแก การสงเสริม “สัปดาห
นักศึกษาผูใหญ” (Adult Learners Weeks) และ “โครงการรณรงคเรื่องการเรียนรู” (the
Campaign for Learning) ประสบการณท้ังหมดบงช้ีใหเห็นวาไมมีวิธีใดท่ีจะมีประสิทธิผลใน
การชักจูงผูคนใหเขามาสูกิจกรรมการเรียนรูใหม ๆ ไดดีย่ิงไปกวาการบอกเลาประสบการณ
ของบรรดาผูเรียนรูใหม ซ่ึงม่ันใจในคุณูปการของการเรยีนรูผานทางส่ือวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน

 15.8  ดังนั้น ในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน รัฐจึงควรสงเสริมใหส่ือ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเขามาแสดงบทบาทใหมากกวาเดิม  โดย :-

•  กํ าหนด (หรือนํ ามากํ าหนดใหมอีกคร้ัง) ใหส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนท่ีแพรออกไปท่ัวโลกมพัีนธกิจท่ีจะตองใหสาระความรู นอก
เหนือไปจากการใหขอมูลและความบันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรสง
เสริมการเรียนรูในทุกรูปแบบ และควรพยายามรางขอกํ าหนดท่ี
คลายคลึงกันสํ าหรับส่ือท่ีถายทอดในระบบดิจิตอลดวย

•  ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนควรเลือกสถานีชองท่ีไดรับความ
นิยมจากสาธารณชนมาก ๆ เปนเสนทางสงเสริมและกระตุนให    ผูคนเขา
สูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

•  รัฐควรแสวงหาชองทางในการจัดต้ังสถานีสํ าหรับการเรียนรูโดยเฉพาะ
1 ชอง ในเครือขายรับสัญญาณดิจิตอลทุกแหง

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

 15.9  นอกเหนือไปจากคุณประโยชนท่ีมีตอมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและโครงขาย
แหงชาติเพ่ือการเรียนรู ส่ือที่ท ําหนาที่ในการส่ือสารและถายทอดสารสนเทศในทุกแขนง  ก็
ควรกํ าหนดและอธิบายใหผูรวมด ําเนินงานในเร่ืองการเรียนรูฝายอ่ืน ๆ ไดรับทราบวา สื่อแต
ละประเภทจะใหการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชวิีตของปวงชนใหดีท่ีสุดไดอยางไร ท้ังน้ี จะ
ตองประกันวาโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงยังขาดความ   เสมอภาคนั้น จะไมกลาย



มาเปนอีกสาเหตุหน่ึงของการแบงแยกในสังคม เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรูจํ าเปนตอง
ไดรับการบูรณาการอยางใกลชิดกับโอกาสในการสราง ปฏิสัมพันธในลักษณะตัวตอตวั และ
กับความชวยเหลือในดานอ่ืน ๆ อีกดวย ควรใหเทคโนโลยีการเรียนรูตาง ๆ เปนสวนสํ าคัญของ
การเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพท่ีอายเุกิน 16 ปไปแลว รวมท้ังสนับสนุนใหครูผู
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญบูรณาการเทคโนโลยีดังกลาวเขากับกระบวนการ
เรยีนการสอนของตน

 15.10  รัฐควรมีนโยบายในการใหบริการเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ โดยวางเปาหมายให
ปวงชนทุกคนสามารถเขามาใชบริการอินเทอรเน็ตได ซ่ึงรวมผูท่ีตองเผชิญกับอุปสรรคใน
เร่ืองคาใชจายดวย รัฐ ผูจัดสรรเงินทุน และผูจัดการเรียนรู ควรจะรวมกันหาแนวทาง สงเสรมิ
ใหปจเจกชนไดเรียนรูทักษะและความรูที่จ ําเปนในการใชเทคโนโลยีดังกลาว ตามขอเสนอ
แนะดังนี้

•  รัฐควรจัดสรรเงินทุนเพ่ือการใหบริการอินเทอรเน็ตแกสาธารณชนท่ัวไป
ในสถานท่ีเรียนรูของชุมชน รวมท้ังพิจารณาการยกเวนภาษี ซ่ึงปจจุบันยก
เวนใหเฉพาะผูท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแหงชาติเทา
น้ัน ควรขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงหลักสูตรฝกอบรมทักษะ    พ้ืน
ฐานทางดานคอมพิวเตอร  และหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาชีพดวย

•  รัฐควรพิจารณาอนุโลมใหผูเรียนไมตองจายภาษีในชวงเวลาท่ีซ้ืออุปกรณ
พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

•  ในระเบียบวาดวย ผูลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร (the Investors in People)
ควรกํ าหนดใหพนักงานทุกคนมีโอกาสไดรับการฝกอบรมทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยถวนหนา

•  ผูใหบริการการศึกษาฝกอบรมทุกแหง และสํ านักงานดูแลหลักสูตรและ
คุณวุฒ ิ ควรรวมเรื่องการใชคอมพิวเตอร (Computer Literacy) ไวใน
นิยามของทักษะพ้ืนฐานดวย

•  สํ านักงานดูแลหลักสูตรและคุณวุฒิควรทบทวนยุทธศาสตรท่ีระบุใหนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายผูมีอายุระหวาง 16-19 ป ตองเรียนรูทักษะสํ าคญั
ทางดานเทคโนโลย ีซ่ึงแยกจากหลักสูตรเสียใหม



การประสานงาน

 15.11  เทคโนโลยีการส่ือสารใหม ๆ ชวยสรางเสริมการเรียนรูในสถาบันการศึกษา
และการศึกษานอกระบบไดเปนอยางมาก โดยทํ าหนาท่ีประสานการเรียนรูระหวางสถานท่ี
ตาง ๆ สถาบันการศึกษา และระหวางประเทศ อีกท้ังเปนเสนทางเขาถึงวัสดุการศึกษาผาน
เครือขายเวิลดไวดเว็บ หรอืซีดี-รอม คุณประโยชนของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ ไดแก
i) ชวยใหการตีพิมพทางอิเล็กทรอนิกสและการผลิตส่ิงพิมพเปนไปไดโดยงาย ii) ชวย
เช่ือมโยงนักศึกษาและผูสอนเขาดวยกัน ท ําใหการชวยเหลือเปนไปไดโดยสะดวก iii) เพิ่มพูน
ทักษะใหกับผูคนผานกระบวนการเรียนรู โดยชวยขยายกรอบเวลาในการเรียนรู iv) ชวยสราง
ความเขาใจเก่ียวกับความตองการท่ีกาวไกลย่ิงไปกวาความตองการของกลุมผูเรียน v) ชวยให
ผูที่ไมประสบผลสํ าเร็จในการเรียนรูในชวงแรกสามารถหวนสูกระบวนการเรียนรูตามล ําพัง
ไดโดยไมตองตะขิดตะขวงใจ หรือหว่ันกลัวส่ิงใด การเรียนรูทางไกลและการเรียนรูแบบเปด
กวางไดขยายโอกาสทางการศึกษาและฝกอบรมแกคนจํ านวนมาก

 15.12  สถาบันอุดมศึกษามีประสบการณมากมายเก่ียวกับการประสานความรวมมือใน
เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขาย JANET และ Super JANET ฉะนั้น
ยุทธศาสตรใหมจึงควรใชประโยชนจากประสบการณดังกลาว และหากเปนไปไดก็ควรใช
ประโยชนจากเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาเรียบรอยแลว ในลักษณะคลาย ๆ กันน้ี สถาบันการ
ศึกษาตอเน่ืองหลายแหง หองสมุด ผูจัดการศึกษา และนายจาง ก็ไดประสานความ รวมมือ
เช่ือมโยงจัดต้ังเครือขายในระดับทองถ่ินข้ึน  เพ่ือใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

 15.13  ส่ิงท่ีเปนท่ีตองการอยางย่ิงก็คือ ชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีเทคโนโลยีเปน
ตัวเสริม ถึงแมจะมีชุดน ํารองท่ียอดเยีย่มใหเห็นอยูบาง แตก็ยังขาดผลงานที่ดีในเชิงปริมาณ
ขาดแคลนทุนรอนที่มั่นคง สงผลใหการถายโอนเทคโนโลยใีนเร่ืองน้ีเปนไปไดยาก นอกจาก
น้ัน ยังขาดยุทธศาสตรในการพัฒนาวัสดุการเรียนรูท่ีอิงเทคโนโลยี ซ่ึงตองอาศัยการลงทุน
มหาศาลทันทีในชวงแรก รวมท้ังการประสานความรวมมือระหวางหุนสวนดํ าเนินการทั้งหลาย
ปญหาอยูที่หุนสวนเชิงพาณิชยจะตีกรอบของตนอยูกับประชากรสวนใหญ เทาน้ัน เพื่อผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา
โดยเฉพาะอยางย่ิงในผลงานท่ีรัฐเปนผูสนับสนุนเงินทุนดวย อีกปญหาหน่ึง ก็คือ การขาด
แคลนเนื้อหาและซอฟตแวรที่มีคุณภาพดี



ความเปล่ียนแปลง และความชวยเหลือท่ีจํ าเปนส ําหรับสถาบันการเรยีนรู

 15.14 การใชเทคโนโลยีตองอาศัยโครงสรางการสนับสนุนการเรียนรูในทุกกรณี
ซ่ึงครอบคลุมยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาเขาไวดวย ประเด็นของ
ทักษะและความม่ันใจจึงมีความสํ าคัญท้ังตอตัวนักเรียนและตัวครูผูสอนเองดวย ทวาสถาบัน
เปนจํ านวนมากท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ก็ยังไมไดปรับเปลี่ยนการจัดการใน
ดานบุคลากร วัฒนธรรม และคาใชจาย ใหสอดคลองกับบทบาทท่ีแปรเปล่ียนไป ฉะนั้น การท่ี
สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีอุปกรณท่ีลาสมัยกอนท่ี จะหมดอายุ
การใชงาน  จึงเปนส่ิงท่ีพบเห็นไดท่ัวไป

 15.15 การปรับใชนโยบายที่มีตนทุนตํ ่าจะชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา
ทักษะ และการสงเสริมใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมในระยะส้ัน ยกตัวอยาง
เชน การเปดใหบริการแกสาธารณชนผูประสงคที่จะเขามาใชอุปกรณไดทั้ง 7 วันใน    หน่ึง
สัปดาห จะท ําใหคาใชจายของสถาบันการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เน่ืองจาก
โครงสรางพื้นฐานน้ันมีอยูแลว คาใชจายที่เพิ่มขึ้นก็จะเปนคาไฟฟา คาท ํา   ความรอน คา
ตอบแทนสํ าหรับเจาหนาที่ใหความชวยเหลือในเรื่องการเรียนรู ภารโรง    และพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

 15.16 การสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในสถาบันการเรียนรูน้ัน สามารถ  ท ํา
ไดดงัน้ี :-

•  องคกรจัดสรรเงินทุนควรทบทวนมาตรการในการดํ าเนินงานของตน 
เพื่อประกันมาตรฐานขั้นตํ่ าสุดในการเขาถึงเทคโนโลยี ซ่ึงรวมการ
เช่ือมโยงบุคลากรเขาสูระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

•  ควรพัฒนาฐานที่คณะกรรมาธิการประสานงานบริการสารสนเทศใน
ระดับอุดมศึกษาไดจัดสรางไวแลว ใหกลายเปนธนาคารซอฟตแวรและ
วัสดุโสตทัศนูปกรณท่ีเปดใหเขามาใชบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย โดย
เช่ือมโยงธนาคารน้ีเขากับโครงขายแหงชาติเพ่ือการเรียนรูดวย

•  สภาจัดสรรเงินทุนควรสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนผล
มาจากความรวมมือของหลายฝาย ซ่ึงรัฐเปนผูสนับสนุนเงินทุน อาทิ ส่ือ
จากหนวยงานของรัฐ จากหองสมุด พิพิธภณัฑ สถานีบีบีซี และ    ผูจัด
การศึกษาฝกอบรมโดยใชเงินของรัฐ



•  ผูจัดสรรเงินทุนควรกํ าหนดใหบุคลากรทุกคนของสถาบันการศึกษา
สํ าหรับผูเรียนที่มีอายุเกิน 16 ป ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะเก่ียวกับ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู รวมท้ังมีโอกาสปรับปรุงทักษะอยางสม่ํ าเสมอ
ตามระดับความรูและทักษะขั้นตํ ่าท่ีไดกํ าหนดไว โดยจะตองมีการปรับ
เปล่ียนมาตรฐานขั้นตํ ่าน้ีใหสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
และความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากร



ภาคท่ี  5
การบรรลุเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง

 

          “ขวากหนามทางดานวัฒนธรรมตอความเปล่ียนแปลง
เปนส่ิงท่ีพบเห็นไดในทุก ๆ สังคม ดวยเหตุผลท่ีชัดแจง คือ  การ
ปรับเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนยอมคุกคามพฤติกรรมท่ีเคยชิน วิถีการ
ด ํารงชีวิต ความเช่ือ และอคติทางสังคมตาง ๆ … การตอบ
สนองความเปล่ียนแปลงอาจจะหมายถึงการปรับเปล่ียนการ
จัดลํ าดบัความสํ าคัญในสังคมของตน ระบบการศึกษา รูปแบบ
การบริโภค และอาจจะเกินเลยไปจนถึงความเช่ือพ้ืนฐานในเร่ือง
สัมพันธภาพระหวางปจเจกบุคคลกับสังคมดวยก็ได”

พอล  เคนเนด้ี (2536)
“การเตรียมรับมือกับศตวรรษท่ี 21”

(Preparing for the Twenty-First Century)



บทสงทาย  :  การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

 บทสงทายน้ีเปนการขมวดรวมใหเห็นถึงขั้นตอนของกระบวนการที่จะกาวไปสูการ
เปล่ียนแปลงท่ีตองใชความเขาใจ ความต้ังใจ จังหวะ และพลัง การสนับสนุนรวมมือกับ  ทุก
ฝายที่เกี่ยวของ โดยมีหัวขอดังนี้

4. วิสัยทัศน กับ ยุทธศาสตร
5. การโนมนาวผูมีสวนไดสวนเสียฝายอ่ืน ๆ
6. การเปล่ียนแปลงโครงสรางและแนวปฏิบัติ
7. คณะกรรมการที่ปรึกษา

วิสัยทัศน กับ ยุทธศาสตร

 16.1 การท่ีจะบรรลุความเปล่ียนแปลงตามข้ันตอนท่ีไดเสนอแนะไวในรายงานฉบับน้ี
ยอมเปนภารกิจอันใหญหลวงย่ิงสํ าหรับคนทกุคน ดังนั้น รัฐจึงจํ าเปนตองเขามาวางแผนงาน
ดวยความรอบคอบ และเขามาแสดงบทบาทน ําดวยความกระตือรือรน มุงมั่น และมวิีสัยทัศน
กวางไกล ภาระหนาท่ีในลํ าดับแรกของรัฐก็คือ การกํ าหนดเปาหมายในการเรียนรูตลอดชวิีตให
ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน และหลักการตาง ๆ ท่ีจะใชเปนแกนในการพัฒนายุทธศาสตร และ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติตอไป นอกจากน้ี ยังจะตองจัดท ํากรอบงานในเชงิยุทธศาสตร ที่
กระจางชัดพรอมกับเปาหมายและตารางเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการติดตามและทบ
ทวนผลงาน ภายหลังการตีพิมพสมุดปกขาว นับเปนโอกาสเหมาะท่ีจะไดเริม่งานข้ันแรกกัน
ไดเลย

 16.2  การพัฒนายุทธศาสตรจํ าเปนตองมีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับฝายอ่ืน ๆ ที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล ในเร่ืองแผนปฏิบัติการท่ีเหมาะ
สม เปาหมาย ตารางเวลาปฏิบัติงาน วิธีติดตามตรวจสอบผลงาน ตลอดจนการ    ใชจาย พันธ
กิจท้ังหมดขางตนจะตองเปนเสมือนสะพานท่ีนาเช่ือถือ ซ่ึงเช่ือมตอระหวางวิสัยทัศนกับความ
สํ าเร็จทีละข้ันตอนในการปฏิบัติ



การโนมนาวผูมีสวนไดสวนเสยีฝายอ่ืน ๆ
 16.3 ภารกิจดังกลาวจํ าเปนตองพึ่งพาการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพเก่ียว
กับการปรับเปล่ียนทิศทางตามท่ีรัฐไดช้ีนํ า รัฐจะตองโนมนาวใหปจเจกชน องคกร และผูจัด
การศึกษาท้ังหมดเห็นชอบกับวิสัยทัศนท่ีวางไวใหสํ าเร็จ นอกจากน้ี ทุกฝายยังตองกํ าหนดบท
บาทของตนภายในกรอบรวมที่รางเอาไวแลว โดยมุงเนนภารกิจที่เหมาะสมสอดคลองใน
เชิงปฏิบัติเปนหลัก แตละฝายควรนํ าวิสัยทัศนและหลักการตาง ๆ ที่รัฐไดวางไวมาใชเปน
บรรทัดฐานในการปรับแปลงแนวปฏิบัติของตนท่ีดํ าเนินอยูในปจจุบัน จากน้ันก็คิดหาหนทาง
ใหม ๆ รวมทั้งเรงสรางสัมพันธภาพกับผูดํ าเนินงานฝายอ่ืน ๆ ในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต

 16.4   ส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม ๆ มีศักยภาพท่ีจะเขามารับบทบาทหลักในการสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒน
ธรรมขึ้นได ถึงแมวาการเปล่ียนเจตคติ ความมุงหวัง และความนึกคิดของผูคนจะเปน
กระบวนการที่ตองใชเวลายาวนาน แตก็จํ าเปนที่จะตองกระตุนใหเกิดใหไดในทุกระดับ
ทุกสถานท่ีท่ีใหการเรียนรู และในทุกแงมุมของวิถีทางด ํารงชวิีตของประชาชนในสหราช-
อาณาจักร ภารกิจเบื้องตน คือ การจัดอภิปรายเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางขันแข็งในระดับชาติ และ
การรณรงคอยางตอเน่ืองเพื่อปลุกจิตสํ านึกใหผูคนตระหนักถึงความสํ าคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิตของปวงชน ซ่ึงในเร่ืองน้ีฝายท่ีจะใหการชวยเหลือไดมากก็คือ โครงการรณรงคเพื่อ
การเรียนรู และมลูนิธิการเรียนรูตลอดชวิีตของราชบัณฑิตสภาของสกอตแลนด (RSA)

 16.5  การด ําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงขนานใหญทางดานวัฒนธรรม
และแนวปฏิบัติสูจุดหมายการเรียนรูตลอดชีวิตของปวงชน ตามท่ีไดเสนอแนะไวในรายงาน
ฉบับน้ีน้ันจะตองอาศัยถอยแถลงท่ีชัดเจนของรัฐวาดวยวิสัยทัศน หลักการ และยุทธศาสตรที่
พึงประสงค หลังจากวางยุทธศาสตรแลวก็จะตองเรงรางแผนปฏิบัติการ ตารางเวลา ปฏิบัติ
งาน เปาหมาย การติดตามผล และงบประมาณคาใชจาย การโนมนาวทุกฝายใหมีความเห็น
พองตองกันในวิสัยทัศนดังกลาวจํ าตองอาศัยกระบวนการปรึกษาหารือ การประชาสัมพันธ
และการรณรงคในระดับชาติ โดยอาศัยแรงสนับสนุนจากส่ือในการถายทอดขาวสารทุกแขนง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและแนวปฏิบัติ
 16.6  ถึงแมการปรับเปล่ียนโครงสราง กฎระเบียบ ข้ันตอน และแนวทางด ําเนินงานจะ
กอใหเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม แตก็จํ าเปนตองมคีวามยืดหยุนเอาไวดวย
เพ่ือใหแตละทองถ่ินสามารถปรับวิธีปฏิบัติงานไดสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณ รวมทั้ง



เปดโอกาสใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงเพือ่ท่ีจะไดปรับกระบวนยุทธใหเหมาะสม ตอไป ทั้งนี้
จะตองระมัดระวังที่จะไมดวนสรุปวา การเปล่ียนแปลงโครงสรางแตเพียงลํ าพังก็สามารถกอ
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมข้ึนมาได หรือวาการเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานของผูคนสามารถทํ าไดโดยไมจํ าเปนตองมกีารลงทุน พัฒนา หรือใหความชวยเหลือใด ๆ
ท้ังส้ิน นอกจากน้ี ความเฉ่ือยชาขององคกร ผนวกกับความเคยชิน  ก็จะเปนอุปสรรคกีดขวาง
ไมใหการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเร่ิมข้ึนได หรือไมก็อาจท ําใหความกาวหนาเปนไปอยาง
ลาชา ดังนั้น ผูสนับสนุนและผูใหคํ าปรึกษาวาดวยการเปล่ียนแปลงจึงเปนองคประกอบสํ าคญั
ยิ่งตอผลส ําเร็จทางยุทธศาสตรทุก ๆ ระดับ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
 16.7 ควรจัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทํ าหนาที่ใหความชวยเหลือในเรื่องการวาง
แผนและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร รวมทั้งกระบวนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมตาม
แนวทางที่ไดชี้แนะไวแลว โดยใหเปนไปตามผลของการปรึกษาหารือ ภายหลังที่ได จัดพิมพ
เปนสมุดปกขาวออกมาแลว และจะมีการนํ าเสนอแนวทางซ่ึงลงลึกในเร่ืองน้ีภายในไมชา โดย
จะพิจารณารายละเอียดเร่ืองขอเสนอแนะอันหลากหลายท่ีอยูในรายงานฉบับน้ี เพ่ือแสวงหา
แนวทางปฏิบัติท่ีดีมาใชประโยชนในการประชาสัมพันธสงเสริมการเรียนรูตลอดชวิีต



ภาคผนวก
ภาระหนาที่และรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ภาระหนาท่ี
 คณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติวาดวยการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิตท ํา
หนาท่ีใหคํ าปรึกษาแกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของในเร่ืองการศึกษาผูใหญตามท่ีไดรับ    การรองขอ
โดยมุงเนนไปที่การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูในสถาน-ประกอบการ
ใหครอบคลุมปจเจกชน และกลุมคนผูดอยโอกาส ซ่ึงหากนํ าเขาสูกระบวนการเรียนรูได
สํ าเร็จ ก็จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงดานภาวะการจางงาน การฟนฟูสังคม   การสรางเสริม
ศักยภาพ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เอกภาพทางสังคม การดํ ารงชพี อยางอิสระ และความ
เปนพลเมืองอันพึงประสงคในภาพรวม

 นอกจากน้ี ยังมีหนาที่จัดท ําขอเสนอแนะ ในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ คือ :-
•  การจัดเตรียมสมุดปกขาวของรัฐบาลวาดวย เรื่องการรูตลอดชีวิต
•  การเสริมสรางการเรยีนรูในครอบครัว และชุมชน
•  บทบาทของอุดมศึกษาและการศึกษาตอเน่ืองทีมี่ตอการศึกษาผูใหญ โดยเนนท่ีขอ
เสนอแนะของคณะกรรมาธิการเคนเนด้ีวาดวยเรื่องการขยายการมีสวนรวมในการ
ศึกษาตอเน่ือง และของคณะกรรมาธิการแหงชาติวาดวยเร่ืองอนาคตของอดุมศึกษา

•  ความคิดรเิร่ิมเก่ียวกับการพัฒนาในบริบทของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม
•  การพัฒนาเมืองและมหานครแหงการเรียนรู



รายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษา
 คณะกรรมการ  :-

Professor R H Fryer      ประธาน Alan  Tuckett         รองประธาน
Cliff  Allen Pat  Gale
Maureen  Banbury Lucia  Jones
Jacquie  Buffton Paul  Nolan
Carolyn  Daines Sarah  Perman
Kirstie  Donnelly Maggie  Semple
John  Field Peter  Scott
Felicity  Everiss Tom  Schuller
Dan  Finn Janice  Shiner
Hywel  Francis Gordon  Stokes
Leisha  Fullick David  Taylor

 ฝายเลขานุการ  :-
Gareth  Dent

 Jean  Goodridge
 Ken  Ogle

การประชุมและการจัดทํ ารายงาน
  นับต้ังแตไดรับการจัดต้ังในเดือนมิถุนายน 2540 คณะกรรมการฯ ไดรวมประชุมกันท้ัง
หมด 4 ครั้ง และยังไดรับรายงานกวา 200 ฉบับจากองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ตลอดชีวิต ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดนํ ามาใชอางอิงในการจัดท ําขอเสนอแนะฉบับน้ี คณะ
กรรมการฯ ต้ังใจวาจะจัดทํ ารายงานอีกฉบับหน่ึง โดยอางองิการวิเคราะหขอมลูจากรายงาน
จํ านวนดังกลาวตอไปในอนาคต นอกจากน้ี ประธานและกรรมการทานอ่ืน ๆ ก็ไดเร่ิมโครง
การเขารวมประชุมและปรึกษาหารือ ซึ่งจัดขึ้นอยางแพรหลายทั่วประเทศในเรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิต คณะกรรมการฯ ต้ังปณิธานวาจะสานงานน้ีตอไปทันทีท่ีรายงานฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ
และมีการจัดพิมพเปนสมุดปกขาวเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต



คณะผูจัดท ํา

ท่ีปรึกษา ดร. รุง    แกวแดง
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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