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2 ศาสตราจารย์

บทคัดย่อ
ในการปรั บ เปลี่ ย นส านั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต นั้น ต้องทาให้ประชาชนตระหนักถึงความจาเป็นใน
การศึกษาตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนและทุกช่วงวัย ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เที ย ม เน้ น ให้ ผู้ เรียนเกิ ดแรงจูงใจที่ จ ะเรียนรู้ด้ วยตนเอง ควรมี การปรับ โครงสร้างองค์ ก ร
บทบาทภารกิจ และการบริหารงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปรับเปลี่ยน
สถานะของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นนิติ บุคคล
และเป็นกรม ตามหลักการพื้นฐานในแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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เพื่ อ ส่ งเสริม และยกระดั บ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ในทุ ก ระดั บ
นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยังเป็นส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในฐานะ
เครือข่ายพันธมิตรในกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลง สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตลอดชีวิต

Abstract
In transforming changing the office of the non-Formal and Informal
Education towards lifelong education, it need to make people be aware of the
need for lifelong education. All people and all ages must be given equal
educational opportunities and focus on motivation for learners to learn by
themselves. The organization structure, the roles, and the administration, as
well as all related educational laws should have been adjusted by transforming
the status of the office of Non-Formal and Informal Education into a juristic
person and a department in accordance with the fundamental principal of
lifelong education concept, and lifelong learning promotion in order to improve
lifelong education more effective at all levels. Furthermore, the new
department enables to encourage and develop other government agencies,
local administrative organizations and educational institutions to collaborate as
networking partners in providing lifelong education or lifelong learning activities.
Keywords: Transforming, Office of the Non-Formal and Informal Education,
Life-long education
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บทนา
สานั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย (สานักงาน กศน.)
พั ฒ นามาจาก “การศึ กษาผู้ ใหญ่ ” นั บตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2483 เป็ นต้ นมา โดยมี รากฐานมาจาก
“กองการศึกษาผู้ใหญ่” กรมสามัญศึกษา มีภารกิจคือ การแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือและปลูกฝัง
ให้รู้จักหน้าที่พ ลเมืองในระบอบประชาธิป ไตย ต่อมาได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการ
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น และการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
ทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนราชการ ระดับกรม สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่ มเติ มประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บที่ 216 ลงวันที่ 29 กั นยายน พ.ศ. 2515 (ฉบั บที่ 22)
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2522) สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ
(2556: 6) ได้ทาการวิจัย เรื่อง แนวทางและความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนภารกิจบทบาท
และอานาจหน้าที่ของสานัก งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
(ส านั ก งาน กศน.) กล่ า วว่ า ในปี พ.ศ. 2545 ได้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการ และได้ ต รา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงมีการแบ่งงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ให้ เป็ นส่ วนราชการขึ้ นตรงต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและระบุอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ ทาให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ถู ก ยุ บ รวมเป็ น ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษานอกโรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่มีฐานะเป็นกรมมีผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็น
ผู้บังคับบัญชา
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พุทธศักราช 2551 จึงปรับภารกิจเป็นสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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ตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) และให้ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กศน. ถึงแม้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศั ย จะเปลี่ ยนบทบาทหน้ าที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริม การศึ กษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พ.ศ. 2551 แต่ ส านั ก งาน กศน. ก็ ยั งคงเป็ น เพี ย งส านั ก หนึ่ งใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่มีฐานะเป็นกรมและไม่เป็นนิติบุคคล และไม่สามารถ
บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้ จึงทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงาน สานักงาน
กศน. จึงได้พยายามที่จะทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่เพื่อกลับมาเป็นกรม และเป็น
นิติบุคคลอีกครั้งหนึ่ง
กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกลดฐานะลงเป็นสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูป
ระบบราชการ ท าให้ การบริหารงานของ กศน. ในส่ วนกลาง หมดสภาพความเป็ นนิ ติ บุ คคล
อานาจหน้ าที่ และความคล่องตั วในการบริหารงานลดลง แต่บทบาทและภารกิ จเพิ่ มมากขึ้ น
ในขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ
แต่การบริหารงานของ กศน. ที่มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและพันธกิจ ที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์กลับมีสภาพตามกฎหมายที่ขาดความคล่ องตัว ท าให้ มีปั ญหาใน
การดาเนิ นงานหรื อการบริหารงานของส านั กงานอันเนื่ องมาจากโครงสร้างส่วนราชการเดิ ม
ไม่ เหมาะสม จึ งส่ งผลกระทบต่ อการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ยใน
อนาคต ซึ่งมีบทบาทที่จาเป็นและสาคัญหลายประการ ดังนี้
1. ประชาชนทุกช่วงวัยต้องได้รับโอกาสและการเข้าถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยยุค 4.0 ที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยการนา
นวัต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาใหม่ๆ มาใช้ในการจั ดการเรีย นการสอน เพื่ อให้
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีความคล่องตัว
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

306

วารสารมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

4. การประสานงาน การพั ฒ นารู ป แบบ การจั ด การเรีย นการสอนร่ วมกั บ ภาคี
เครือข่าย โดยสนับสนุนให้มีภาคีเครือข่ายที่มีปริมาณมากขึ้น ทาให้การจัดการศึกษาได้ทั่วถึง
และมี ม าตรฐาน ซึ่ งเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จากความสาคัญดังกล่าวข้า งต้นจะเห็นว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ และกาหนดเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีพื้นฐานจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานมีค วามคล่อ งตัว และมีป ระสิท ธิภ าพ มีโ ครงสร้า ง
ทางการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ชัดเจน จึงจาเป็นต้องศึกษา
แนวทางการปรับ เปลี่ยนสานั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
(สานักงาน กศน.) ให้เป็นกรม และการยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นเป็นกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนเพื่อนาไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต

แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สะท้อนจาก
ปรัชญาของการ “คิดเป็น” กล่าวคือ ความต้องการของมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน แต่
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการร่ว มกั น คื อ มนุ ษ ย์ ต้ อ งการความสุ ข ย่ อ มท าให้ ม นุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมผสมกลมกลืนกัน โดยมนุษย์จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาหรือโดยการปรับสังคมสิ่งแวดล้อมให้เข้ ากับมนุษย์ หรือปรับตัวเองและสังคม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมนุษย์ที่จะทาได้เช่นนี้ต้องรู้จักคิด รู้จักใช้ปัญญา รู้จักตนเองและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงจะเรียกได้ว่า “คนคิดเป็น” นั่นก็คือ เป็นผู้ที่รู้จักปัญหาเรื่องทุกข์
รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสภาพแวดล้อม รู้จักวิเคราะห์หาวิธีดับความ
ทุก ข์จึงเกิ ดความสุข ถ้ายังไม่เกิด ความสุ ขก็ต้ องย้อนกลับ ไปพิจ ารณาข้อ มูลให้ค รอบคลุ ม
ทั้งด้านวิชาการตนเอง และสิ่งแวดล้อมอีกครั้งจนกว่าจะพอใจ ซึ่งตามแนวคิดของ โกวิทย์
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วรพิพัฒน์ ได้ริเริ่มนาแนวคิดเรื่อง “คิดเป็น” มาเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ ได้
ประยุกต์แนวความคิ ดในเรื่อง “คิดเป็ น” และนามาเป็น เป้ าหมายสาคัญ ในการให้ บริการ
การศึกษาผู้ใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้น มา (สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, 2556: 1)
โดยมีหลักการที่เป็นหัวใจสาคัญคือ การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาคาตอบหรือทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหา คิดอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคม สิ่งแวดล้อมและข้อมูลทาง
วิช าการประกอบการตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หาหรื อ หาทางเลื อ กเพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ รู้ จั ก คิ ด เพื่ อ
แก้ปัญหา ด้วยการกระทาการอย่างเหมาะสมและพอดี
โกวิ ท วรพิ พั ฒ น์ กล่ าวว่ า "คิ ดเป็ น " หมายถึง กระบวนการที่ ค นเราน ามาใช้ใน
การตัดสินใจ โดยต้องแสวงหาข้อมูลของตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม
และข้อมูลทางหลักวิชาการ แล้วนามาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม มี
ความพอดีระหว่างตนเองและสังคม (โกวิท วรพิพัฒน์ , 2561) โดยมีหลักการว่า เรียนแล้ว
สามารถนาข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลข้อจากัดส่วนตัวของแต่ละบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคม มาประมวลแล้วคิดหาคาตอบให้กับปัญหาของแต่ละคนหรือสังคม ซึ่งจะได้คาตอบที่
หลากหลายและตรงกับสภาพของแต่ละบุคคลหรือสังคม ไม่ ใช่ว่าหนังสือบอกไว้อย่างไรแล้ว
ต้องทาตามเหมือนกันหมด คิดเองไม่เป็น แต่ถ้าคิดเป็นแล้วคาถามหรือปัญหาเดียวกันอาจได้
คาตอบไม่เหมือนกันก็เป็นได้
จากแนวคิดการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ทาให้สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดหลักการของการจัดการศึกษานอก
ระบบเพื่อให้การศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการของการศึกษานอกระบบ
หลักการจัดการศึกษานอกระบบยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค
การมี ส่ ว นร่ วมในความรั บ ผิ ด ชอบ กระบวนการเรีย นรู้ ความหลากหลาย ความยื ด หยุ่ น
การบู ร ณาการ การกระจายอ านาจ เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษานอกระบบเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่
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ประชาชน ความเชื่อพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นความเชื่อที่แสดงจุดยืนอย่าง
ชัดเจนว่า การศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น การศึกษานอก
ระบบอาจพิจารณาได้ 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่จัดในโรงเรียน โดยมีหลักสูตรวิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้
เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ผู้เรียนสามารถนาเนื้อหาจากสภาพแวดล้อม หรือความต้องการ
ของผู้เรียนมากาหนดเป็นหลักสูตรก็ได้
มิติที่ 2 เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นสาหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นผู้ที่ไม่สามารถ
เข้ า ถึ งบริก ารที่ โรงเรี ย นจั ด ให้ ได้ โดยข้ อ จ ากั ด ต่ าง ๆ ทั้ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง
ตลอดจนทางด้านร่างกายจิตใจ ที่สาคัญคือส่วนใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตและการทางานมาระดับหนึ่ง สามารถรับผิดชอบตนเองได้ การจัดการศึกษาจึง
ใช้หลักการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy) เป็นหลักการสาคัญ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2551)
หลักการของการจัดการศึกษาทั้ง 2 มิติ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) ได้นามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบ
โดยยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่
เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพการทางาน มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งด้านครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ จึงมีข้อจากัดในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ไม่เหมือนกับเด็ก เพราะมีอะไรที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน
ประสบการณ์ ความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการและธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย น ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม น าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น
จึงไม่มีเวลาที่จะไปติดตามหาข้อมูลข่าวสารจาก กศน.อาเภอที่ลงทะเบียนเรียน จึงต้องพึ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใ นการศึ ก ษาหาความรู้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของขวัญ ชีวี
เทพพิทักษ์ และบุปผา บุญทิพย์ ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
การเรียนรู้ของนั ก ศึ ก ษาศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย ระดั บ ชั้ น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา กศน.ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทางสังคม
ออนไลน์ในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยตนเอง มากที่สุด และนักศึกษา กศน. มี
ความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มากที่สุด (ขวัญชีวี เทพพิทักษ์
และบุปผา บุญทิพย์, 2560: 119 – 120)
การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสาคัญที่มุ่ง
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษา
ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้ นฐานนาความรู้ไปพัฒ นาอาชีพ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและพั ฒนา
ชุมชนและสังคมในที่สุด
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2551) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ
จึงยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ หลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเอง
และการพึ่ งพาตนเอง หลั กการบู รณาการการเรีย นรู้และวิ ถีชีวิต หลั กความสอดคล้อ งกั บ
ความต้องการของผู้เรียน และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
1. หลั ก ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา กลุ่ ม เป้ าหมายของการศึ ก ษานอกระบบ
ส่วนมากเป็นผู้พลาดโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้าน
สถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจากัดต่างๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้อง
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถ
เรียนรู้ เกิดความสานึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็น คนคิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทัน กับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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3. หลักการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งเป็น
หลั ก การที่ ส าคั ญ ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา สิ่ งดั งกล่ าวส่ งผลโดยตรงต่ อ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม โดย
บูรณาการสาระต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม
4. หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการ
นี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้
อย่างเหมาะสม ครู กศน. มีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน และการประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่ว มของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม
ผู้เรียนนับว่าสาคัญ เป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ความผูกพัน เอื้ออาทร การช่วยกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ ควรเกิด ขึ้น ส าหรับ ผู้ เรียนที่ มีวุฒิ ภ าวะ ส าหรับ การมี ส่ วนร่วมของชุม ชน ก็นั บ ว่าเป็ น
หลักการสาคัญในการจัดการศึกษานอกระบบ ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ เพื่อผลิตผู้เรียน
ที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
นอกจากหลักการการจัดการศึกษานอกระบบดังกล่าวแล้ว รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญก็เป็นหลักการที่สาคัญที่ต้อง
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนได้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ
เช่ น การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based learning) ที่ เริ่ม ต้ น จาก
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหาและเสาะแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบคาตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของ
ปัญหาและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ณฐกร ดวงพระเกษ, 2562: 70)

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

311

นอกจากนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น
ห้องสมุดประชาชน ซึ่งห้องสมุดมีบทบาทสาคัญต่อการส่งเสริมการอ่านสาหรับประชาชนเป็น
อย่างมาก แต่ห้องปมุดประชาชนบางแห่งมีปัญหาในด้านการดาเนินการ เช่น มีวัสดุ อุปกรณ์
ไม่เพียงพอ งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้จริง
ขาดความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน เวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การจัดกิจกรรม คือ 1) ความพร้อมด้านผู้บริหาร 2) ความพร้อมด้านบุคลากร 3) ความพร้อม
ด้านงบประมาณ 4) ความพร้อมด้านห้องสมุด 5) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6) ความพร้อมด้านนักเรียน 7) ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
(สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ, 2559: 92) ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
จึงควรได้รับการปรับปรุง เช่น การเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ถึ งกิ จ กรรมและบริ ก ารสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด น ากิ จ กรรมเข้ า หาชุ ม ชนโดยเชิ ญ ชวน
ประชาชนในท้ อ งถิ่น มี ส่ วนร่ว มในการจัด กิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่ าน หน่ ว ยงาน องค์ กรทั้ ง
ราชการและเอกชนควรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ า นของห้ อ งสมุ ด ประชาชน ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม การอ่ า นต่ างเพิ่ ม มากขึ้ น
ควรมีการสนับสนุนและเพิ่มเติมงบประมาณด้านการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุด
ควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ คลอบคลุมเนื้อหาที่สนองความต้องการของประชาชน
และสภาพท้องถิ่น และต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดประชาชนให้น่าเข้าใช้ สร้าง
บรรยากาศให้มีชีวิตให้ร่มรื่นอยู่เสมอ (สิรินาฎ วงศ์สว่างศิร,2560: 144)
จากหลักการของการจัดการศึกษานอกระบบและรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนาไปกาหนดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยได้
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แนวทางการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส าหรั บ
ประเทศไทย
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (2559) ได้กล่าวถึง แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับประเทศไทย ว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1. กฎหมายและนโยบายการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเท่าเทียม
และเป็นธรรม คนไทยทุกคน ทุกช่วงอายุ สามารถเข้าถึงโอกาสของการศึกษาได้อย่ างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต โดยยั งคงยึ ด ถื อ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และปรั ชญาคิ ด เป็ น แนวทาง
การดาเนินงาน และมีทิศทางของกฎหมายและนโยบายทางด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สอดรับกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติให้การศึกษา
ตลอดชีวิต โดยเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย เพื่อ ให้บุ คคลสามารถพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. โครงสร้างการบริหารและการกระจายอานาจการศึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารและการกระจายอานาจการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารงาน
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว มากขึ้ น โดยกระจายอ านาจการบริ ห าร การตั ด สิ น ใจ จาก
ส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานและบริหารงานด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
3. หลั ก สู ตรและรู ป แบบการจั ดการศึ กษา หลั ก สู ตรจะต้ องมี ความยื ด หยุ่ นและ
หลากหลายตามความถนั ดและความสนใจของผู้ เรีย น เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ยนตาม
ศักยภาพและความสามารถที่มีจัดรูปแบบการศึกษาให้เลือกอย่างหลากหลายวิธีการไม่ยึดติด
กับกรอบที่เข้มงวด
4. การพั ฒ นาประชาชนเพื่ อ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ควรเตรี ย ม
ความพร้อ มให้ ป ระชาชนในชาติเป็ นบุ คคลแห่ งการเรียนรู้ต ลอดชีวิต เพื่อ เป็ น การพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี นิ สั ย ใฝ่ ก ารเรี ย นรู้ พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ทั ก ษะ มี ค วามรู้
ความคิดและจิตสาธารณะ และพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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5. การส่ งเสริมภาคี เครื อข่ ายทางการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจะมีความสัมพันธ์
กันและสามารถเทียบโอนการศึกษาได้ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยส่งเสริมยกระดับและแสวงหาแนวร่วมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าว
แล้ว การจัดการศึกษาของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จะต้องใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้การคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีในการเชื่อมโยงข้อมูลของปัญหาหรือสถานการณ์
แบบองค์รวมในลักษณะที่ทุกส่วนมีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และหาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหานั้นๆ ที่เผชิญอยู่ ด้วยแนวทางการปฏิบัติที่พยายามค้นหา
วิธีเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และการแก้ปัญหานั้น (กฤษฎา วรพิน และคณะ, 2561: 128)
และเมื่อเปรียบเทียบกับ การจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีกลยุท ธ์
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรียน ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นขนาดเล็ก แต่ล ะท่ านมี ก ลยุ ท ธ์ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น 3 กลยุทธ์ คือ 1) การวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญ หา 2) การมีส่วนร่วมและเครือข่าย โดยการร่วมกับศูน ย์เครือข่ายในการพั ฒ นา
นักเรียน และ 3) การสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
จากแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย
สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบของต่างประเทศ ที่มีการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดการศึกษาของสาธารณรัฐ
เกาหลี
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การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสาธารณรัฐเกาหลี
พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค.ศ.1999
(Lifelong Education Act A.C.1999) เป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเพื่ออธิบายหลักสาคัญ
พื้นฐานที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องคานึงถึงในการกาหนดระบบและการดาเนินการ
อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกาหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ
และแผนแม่บท การศึกษาแห่งชาติ รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสาธารณรัฐ
เกาหลีนั้น จากแนวทางการปฏิรูป การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวติ
นาไปสู่รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งมีหลัก ดังนี้ (สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,
2556: 6)
1. การศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นมหาวิท ยาลัยเป็นศูนย์กลาง (Lifelong Education
Centered University) จัดให้ประชาชนที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาในระดับมหาวิทยาลัย
2. เมืองแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning City) เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่ง
ประกันสิทธิของประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสามารถบูรณาการด้านสังคมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ระบบธนาคารหน่ วยกิ ต การศึ ก ษา (Academic Credit Bank System) ยอมรั บ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยอนุญาตให้ประชาชนที่มี
พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าจนถึงระดับปริญญาตรี
4. การรู้หนังสือผู้ใหญ่ (Adult Literacy) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ไม่รู้หนังสือให้
เงินสนับสนุนหน่วยงานที่จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ และวิจัยงานส่งเสริมการรู้หนังสือ
5. การฝึกอบรมผู้ใหญ่ (Adult Training) จัดโครงการฝึกอบรมแก่นักการศึกษาหรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาตลอดชีวิต ให้การสนับสนุนนักการศึกษาและบุ คลากร
การศึกษาตลอดชีวิตที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต
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วิ เคราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ มาตรการทางกฎหมายในการส่ งเสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม
การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย พ.ศ.2551 เป็ น บทกฎหมายควบคุ ม ใน
การด าเนิ น งานของส านั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นยังมีปัญหากฎหมายในบางประเด็นซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหลายประการ
กล่าวคือ
1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ย การศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รับ การส่ งเสริม ตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปี ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาเป็นทางเลือกของประชาชน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี พ ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและส่ งเสริ ม ที่
เหมาะสมจากรัฐจากบทบั ญ ญั ติดั งกล่าวนั้น แสดงให้ เห็ น ว่าการศึกษาของประเทศไทยมี
การศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจไม่เคยได้ศึกษาจากใน
ระบบโรงเรียนมาก่อนหรืออาจจะศึกษาในระบบโรงเรียนมาบ้างแต่มีการออกกลางคันหรือไม่
มีโอกาสศึกษาต่อด้วยเหตุผลความจาเป็นต่างๆ การศึกษานอกระบบจึงมีจุดมุ่งหมายที่ให้
ผู้เรีย นได้ รับ ความรู้ ทั้ งในด้านที่เป็ นพื้ น ฐานแก่ก ารดารงชี วิต การอ่าน การเขี ยน การคิ ด
คานวณเบื้องต้น ความรู้ทางด้านทักษะ การประกอบอาชีพตลอดจนความรู้และข่าวสารข้อมูล
ที่ เป็ น ปั จ จุบั น ในด้ านต่ างๆ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต และการปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน สาระประกอบอาชีพทักษะการดาเนินชีวิต และ
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การพัฒนาสังคม มีการกาหนดหน่วยกิตในแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกันไปเพราะในการวัดและ
ประเมิน ผลจะมีการประเมินผลตามระดับ ชั้นของผู้เรียนนี้ด้ วย ซึ่งในการเรียนของผู้เรีย น
การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศัย นั้ น จะมีก ารพบกลุ่ม ในวั นอาทิ ต ย์ข อง
ทุกสัปดาห์ หรือจะมีการพบกลุ่มวันพฤหัสบดี ที่จะมีการแบ่งแยกนักศึกษาบางกลุ่มมาทา
การสอนเพราะว่ านั กศึ ก ษาบางคนไม่ ส ะดวกที่ จะมาเรี ยนในวั น พบกลุ่ม ในวั น อาทิ ต ย์ ซึ่ ง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะมีการศึกษาในระยะเวลาที่สั้น ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 4-6 ทั้ง 3 ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นจะใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี เท่านั้นในการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษานอกระบบนั้นจะมีความแตกต่ างจากการเรียน
ในระบบมาก ในการพัฒนาการเรียนรู้ การดาเนินชีวิต และความรู้ที่นักศึกษาได้รู้ในชั้นเรียน
จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงทาให้ผลกระทบเกิดขึ้นมากมายในการเรียนรู้ เพราะทาให้
ผู้เรียนไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ ผลกระทบได้มาจากการที่สอนโดยไม่มีขอบเขตหรือ
ข้อบังคับในการศึกษา ในเมื่อผู้เรียนไม่เคยมาเรียน แต่ สอบผ่าน ผู้เรียนจะถือว่าไม่มาเรียนก็
สามารถจบง่ายได้เหมือนกันทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่ไม่แน่นไม่ชัดเจนในประเด็นของ
การศึกษา จึงทาให้ผู้เรียนที่จบจากการศึกษานอกระบบไม่สามารถเขียนหรืออ่านได้ ซึ่งไม่
เป็นไปตามนโยบายของการศึกษานอกระบบ ซึ่งการศึกษานอกระบบนั้นควรมีหลักเกณฑ์ใน
การศึกษาที่ชัดเจน ความรู้ในระดับใดและการสอบเข้าที่ใดได้บ้างและการเรียนการสอนที่มี
ข้อบังคับที่แน่นอนไม่หละหลวมจนเกินไป หรือในการรับนักศึกษานอกระบบจะต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างชัดเจน
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานที่สาหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2552-2561 โดย
ให้ ความสาคัญ ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ มุ่ งเน้ นการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ งการศึก ษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึก ษาตาม
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อัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ”กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตาบล ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ระดับตาบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหา
ความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนชุมชนขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชน คือ ศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับประชาชนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคโลกาวิวัฒน์ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างประชาธิปไตยและ
มุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน จะมีการจัดตั้งอยู่ในชุมชน
กากับดูแลโดยองค์กรชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามแนวทางการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นจะมีกิจกรรม
ร่วมกับ ชุมชน การสร้าง การสานสัมพันธ์กับ ประชาชนในชุมชนในการทาโครงการพัฒ นา
ชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาในชุมชนเป็นการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การส่งเสริมการดาเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เรื่องศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีห ลักการในการสนับ สนุนคือ จัดให้มีสื่อ การเรียนรู้ต่างๆ ในศูน ย์
การเรียนชุมชน ศูนย์ก ารเรียนชุมชนเป็นของประชาชน ระบบการดาเนินงานควบคุมดูแล
โดยองค์กรชุมชน ดังนั้นในการที่ศูนย์การเรียนชุมชนได้เกิดขึ้นนั้น เพราะการดาเนินงานกับ
ภาคีเครือข่าย โดยที่จะต้องมี กศน.ตาบล และครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน เป็นการดูแล
และการสร้างภาคีเครือข่ายภายในชุมชนนั้นด้วย (นารถฤดี รักขันโท, 2558)

การปรั บ เปลี่ ยนสานั กงานส่งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยให้เป็นกรมเพื่อนาไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าการปรับเปลี่ยนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย ให้ เป็ น กรมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาตลอดชีวิ ต สามารถ
ดาเนินการได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้
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1. ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พบว่า บทบาทและภารกิจครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศั ย แต่ส านั กงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศั ยไม่ มี
สถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น กรม โดยมี ก ารบริ ห ารงานอยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลต่อความคล่องตัวเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต และการสั่งการ
ตามที่กฎหมายต่างๆ ที่ให้อานาจแก่หัวหน้า ส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) รวมทั้ง
โครงสร้างการบริหารงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบัน และปริมาณงานในอนาคตที่
ต้องรองรับการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงควรปรับปรุง
แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ให้
หน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นกรม กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งหน่วยงานภายใน และขอบเขต
อานาจหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพ โดยการกระจายอานาจการตัดสินใจ ลดความ
ซับซ้อนซึ่งจะส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
2. แนวทางการปรับเปลี่ยนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัยให้เป็นกรม ต้องยึดและอยู่บนพื้นฐานในหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
ความพร้ อ มและปรั บ ตั ว ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
3. ควรออกกฎ ระเบียบ หรือข้อกาหนด ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ควรจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจ ให้อยู่ ภายใต้
การกากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมของหน่วยงานในส่วนกลาง
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5. มีการพัฒนาและปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมให้เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่และบริบทความต้องการของผู้เรียน โดยบูรณาการของทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความพร้อมต่ อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันระหว่างหลักสูตรพื้นฐานที่จาเป็น
และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทสรุป
จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 ได้มีพระราชบัญญั ติ ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจึ งมี รู ป แบบการบริห ารพิ เศษแตกต่ างจากกระทรวงอื่ น เนื่ อ งจาก
กระทรวงศึกษาธิการมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงทาให้
โครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการทั้ งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
ความเปลี่ยนแปลงไป จากการที่มีพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ที่ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน ซึ่งสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด
อยู่ กั บ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไม่ มี ฐ านะเป็ น กรม มี ผู้ อ านวยการส านั ก
บริ ห ารงานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต่ อ มาได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ทาให้
สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนปรับเปลี่ยนภารกิจมาเป็นสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน กศน.”และให้ผู้อานวยการ
สานั กบริห ารงานการศึก ษานอกโรงเรียน ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เลขาธิก าร กศน. ถึงแม้ สานั กงาน
ส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จะเปลี่ ย นบทบาทหน้ าที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศั ย พ.ศ. 2551 แต่
สานักงาน กศน. ก็ยังคงเป็นเพี ยงสานักหนึ่งในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่มี
ฐานะเป็นกรมและไม่เป็นนิติบุคคล ไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้ จึงทาให้เกิด
ความไม่ ค ล่ อ งตั วในการบริห ารงาน มี ปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกั บการจั ดการศึ กษา ท าให้
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ประชาชนทุกช่วงวัยไม่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้พยายามที่จะทบทวนโครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่เพื่อกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการปรับเปลี่ยนและยกระดับให้เป็น
ส่วนราชการระดับกรม จะต้องอาศัยกฎหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสาม ที่กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด ประกอบกับ
มาตรา 258 จ. ด้ านการศึ กษา ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนทุ กระดั บเพื่ อให้ผู้ เรีย น
สามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายดั งกล่ าวโดยสอดคล้ อ งกั น ทั้ งในระดั บ ชาติ และระดั บ พื้ น ที่ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กาหนดให้กรมมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้
แบ่ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คื อ 1 ) ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
2) ส านั ก งานปลั ด กระทรวง 3) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา 4) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ซึ่ งส่ วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มี ฐ านะเป็ น
นิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
มีบทบาทและภารกิจที่สาคัญต่อการศึกษาของประเทศไทย ในระยะเริ่มต้นมีบทบาทเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือและปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่พลเมืองในระบบประชาธิปไตย ต่อมา
ได้ มี การขยายขอบเขตเพิ่ มมากขึ้ น ทั้ งการศึก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ กษาตาม
อัธยาศัย โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดการศึกษาในทุกช่วงวัย
ซึ่งในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วน
สู่การส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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การที่ จะปรั บเปลี่ ยนส านั ก งานส่ งเสริ มการศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย ไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต จะต้องมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึ กษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประชาชนต้องมีความตระหนักถึงความจาเป็นใน
การศึกษาตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนและทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึงไม่มีข้อจากัดในเรื่องเพศ อายุ ร่างกาย สติปัญญา อาชีพ พื้นฐานการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม แต่ละช่วงอายุได้รับการศึกษาที่มีความหลากหลายผสมผสานกัน โดยเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงสะท้อนถึงความสาคัญภายใต้แนวคิดและหลัก
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต อย่ างแท้ จ ริ ง น าไปสู่ ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาตาม
แผนการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ให้ค นไทยทุ กคนได้รับ การศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา 5
ประการ ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็ มตามศั กยภาพ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี ประสิ ทธิภ าพ เพื่อ การลงทุ นทาง
การศึก ษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย และ 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้า วทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของประเทศไทย แนวทางการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของไทย ต้องพัฒนาและยกระดับการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
กาหนดขอบเขตการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีระบบแต่เป็นระบบที่อยู่นอกโรงเรียน
เป็นการศึกษาที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์ หลักสูตรและวัตถุประสงค์แน่นอน และบอกได้ว่าเรียน
แล้วได้อะไร รู้อะไร จบเมื่อไหร่ มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พั ฒ นาชี วิต และสั งคม และกาหนดขอบเขตการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ ให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ จากขอบเขตดังกล่าว
จึ งมี ค วามสอดคล้ อ งตามแนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด
การศึกษาของประเทศไทยชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และกรอบวิสัยทัศน์การจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
นอกจากนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
(อกปศ.) ได้กาหนดประเด็นของการปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ควรมี ก ารขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาตนเองและ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรั บการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควร
กาหนดสมรรถนะหลักที่จาเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ควรจัดทาดัชนีการศึกษาตาม
อัธยาศัยของการศึกษาไทย มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
และมีระบบการเทียบเคียง เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ
จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ ทิศ ทาง
การพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงกันทั้งแผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง และแผนระดับกรม
และกาหนดการจัดโครงสร้าง ควรมี การแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานให้มีขนาดที่
เหมาะสม ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน ลดความซ้าซ้อนในการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับบทบาท
อานาจหน้าที่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน วางระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยตั้งอยู่บน
พื้ นฐานการจัด การศึ กษาตลอดชี วิต และการเรีย นรู้ต ลอดชีวิต เพื่ อน าไปสู่ การส่ งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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