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The Development of the Learners Potential of the Non-Formal and Informal Education
for the 21st Century Change
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถหรื อการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน ในทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเ้ รี ยนในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะเป็ น
กลุ่มคนที่หลากหลาย ตามแต่ละช่วงวัย ซึ่ งการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน จะทําให้มีผลทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่นและ
สังคมได้ในทางใดทางหนึ่ ง ในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านในตนเองผูเ้ รี ยนต้องสามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
คิดและแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง และพร้อมที่จะเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต
Abstract
The development of the learners’ potential is the development of the capacity or self development of the
learners. In non-formal and informal education, learners are composed of diverse group of people and many age
ranges. The potential development of the learners will affect both the learners themselves, others and society in
some ways. In order to develop the learners’ potential in all aspects, they must construct their own knowledge;
think and solve problems by themselves and ready to become a lifelong learners.
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บทนํา
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่ องของ เทคโนโลยี การ
สื่ อสาร สภาพเศรษฐกิจ และ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการส่ งถ่ายถึงกันและกันเร็ วขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ วนี้เองจึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้คนแต่ละคนต่างต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอันทําให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้ อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีอย่างสู งสุ ด การส่ งผ่านข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในทุกมิติ อัน
เป็ นการท้า ทายให้ บุ ค คลต้อ งพัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ที่ จ ะเป็ นบุ ค คลที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว ปรับตัวในหน้าที่การงาน ปรับปรุ งการดําเนินชีวิตเพื่อการ
มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนได้
การเริ่ มต้นที่ จะพัฒนาตนเองต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ชี วิตเป็ นของเรา เราเป็ นผูเ้ ลื อกเส้นทางในการ
ดําเนินชีวติ การดําเนินชีวิตไปตามช่วงวัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญต่อคนทุกคน โดยเฉพาะผูเ้ รี ยนใน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่ งไม่วา่ จะ
อยูใ่ นช่วงวัยใด การพัฒนาศักยภาพของตนอยูเ่ สมอในด้านต่างๆจะทําให้ผเู ้ รี ยนนั้นประสบความสําเร็ จในชีวิตไม่ว่า
จะเป็ นการศึกษา การทํางาน และการดําเนิ นชี วิต ดังนั้นผูเ้ ขียนจะนําเสนอประเด็นต่างๆ ได้ทราบถึงความหมาย
และความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ในเรื่ องของการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถ หรื อการพัฒนาตนเองของ
ผูเ้ รี ยนในทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผูเ้ รี ยนในที่น้ ีจะเป็ นกลุ่มคนที่หลากหลาย ในแต่ละ
ช่วงวัย การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนจะทําให้มีผลทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่นและสังคมได้ในทางใดทางหนึ่ง ในการที่
จะพัฒนาให้มีศกั ยภาพในตนเองในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้ างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง คิดและแก้ไข
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาศักยภาพในตนเองของผูเ้ รี ยนทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีประเด็นสําคัญๆดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คําว่าศักยภาพ มีผนู ้ ิยามความหมายไว้หลากหลาย และมีคาํ เรี ยกที่แตกต่างกันไปในความหมาย ที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันคือ คําว่า ศักยภาพ และขีดความสามารถ ซึ่ งตรงกับคําภาษาอังกฤษคือ potential และ competency ใน
ส่ วนของความหมายนี้ผเู ้ ขียนจะนําเสนอความหมายทั้งในแง่ของการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ และ
การพัฒนาตนเอง ซึ่ งตนเองในที่น้ ี จะเน้นไปที่ผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงขอสรุ ป
ความหมายของการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสองส่ วนประกอบกันคือ การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนา
ตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ
คําว่า ศักยภาพ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า potential เป็ นคําที่ประกอบด้วยคําว่า ศักย (อ่านว่า สัก-กะ -ยะ)
หมายถึง อาจ หรื อสามารถ และ ภาพ หมายถึง ภาวะ หรื อความมี ความเป็ น คําว่า ศักยภาพ หมายถึ ง พลังหรื อ
คุณสมบัติที่แฝงอยูใ่ นสิ่ งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ปรากฏเป็ นที่ประจักษ์ได้ คนที่มีศกั ยภาพคือคนที่มีความสามารถ
ซ่อนอยูภ่ ายใน หากได้รับการส่ งเสริ มอย่างเต็มที่และถูกทาง ความสามารถสู งสุ ดก็จะปรากฏขึ้น เช่น เด็กบางคนมี
ศักยภาพด้านดนตรี แต่หากไม่ได้ฝึกฝนหรื อได้รับการสนับสนุนเพียงพอ ก็ไม่สามารถเป็ นนักดนตรี ที่ดีได้
สนอง วรอุไร (2555) ให้ความหมายของศักยภาพ หมายถึ ง พลังอํานาจที่มีอยู่ในสิ่ งต่างๆ และสามารถ
แสดงออกให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้อธิ บายความหมายของคําว่าศักยภาพ คือ ภาวะแฝง อํานาจหรื อคุณสมบัติที่
แฝงอยูใ่ นสิ่ งต่างๆ อาจทําให้พฒั นาหรื อปรากฏเป็ นสิ่ งที่ประจักษ์
การพัฒนาศักยภาพของคน คื อ การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในการปฏิ บตั ิ งานของคน พฤติ กรรมที่ ก่ อ
ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ และบริ ก ารที่ ดี เช่ น การตรงต่ อ เวลา การมี วิ นัย ในตัว เอง การลงมื อ ทํา ทัน ที
ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ ง การพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน คิดใหม่ ทําใหม่ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การคิดนอกกรอบ
การเขียน การพูด การนําเสนอ การทํางานร่ วมกับคนอื่น ซื่อสัตย์ ขยัน ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องาน เป็ นต้น
สรุ ปแล้ว ศักยภาพ คือ ความรู ้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของบุคคลให้ประสบผลสําเร็ จ
สู งกว่ามาตรฐานทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ คือ ความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skill)
และพฤตินิสยั ที่พึงปรารถนา (attributes)
ศักยภาพของตนเอง หมายถึง ความสามารถที่อยูภ่ ายในตัวเอง ซึ่ งถ้ามีการพัฒนาให้ดีและนํามาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศได้
ส่ วนคําว่า การสร้างศักยภาพของตนเอง หมายถึง การสร้างเสริ มความสามารถที่มีอยูใ่ นตนเองให้มีมากขึ้น
หรื อการพัฒนาความสามารถที่มีอยูใ่ ห้มีมากขึ้น เพื่อที่จะได้นาํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่ งถ้าบุคคลใดมีการ
สร้ า งศัก ยภาพของตนเองอยู่เ สมอ ย่อ มจะส่ ง ผลให้ บุ ค คลผูน้ ้ ัน สามารถประกอบกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุ ข
ความหมายของการพัฒนาตนเอง
สมใจ ลักษณะ(2547) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองหมายถึงการเปลี่ ยนแปลง ปรั บปรุ ง แก้ไข สร้ างสรรค์
เกี่ ยวกับตนเองเพื่อนําไปสู่ ความดี ความงาม ความเจริ ญในตนเอง โดยมี ความมุ่งหมายสู งสุ ดคือการมี ชีวิตที่ มี
คุณภาพ มีความสําเร็ จในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน และมีความสุ ข
อัญญา ศรี สมพร(2548) กล่าวว่าการพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริ มสร้างตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่ ง
ชี วิ ต โดยไม่ เ บี ย ดเบี ย นสิ ท ธิ ข องคนอื่ น เป็ นการสร้ า งสรรค์เ พื่ อ พัฒ นาชี วิ ต และการงานของตนให้สู ง เด่ น มี
คุณประโยชน์และมีความสุ ข การพัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีสภาพของชีวิตที่ดีข้ ึน เป็น
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สิ่ งที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนา สําหรับจุดมุ่งหมายแห่ งชีวิตของบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ
เป็ นการพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองได้ การประสบความสําเร็ จในชีวิตการงาน และการทําประโยชน์แก่สงั คม
ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จึงมีความหมายโดยสรุ ปว่า เป็ นการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้า จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนให้แก่ตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง แก้ไข สร้างสรรค์ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อ
นําไปสู่ ความดี ความเจริ ญในตนเอง และความมุ่งหมายสู งสุ ด กล่าวคือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสําเร็ จในการ
ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ การงาน และมี ความสุ ข อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตนเองต้องเป็ นการเสริ ม สร้ างตนเองให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายแห่งชีวิต โดยไม่เบียดเบียนสิ ทธิของคนอื่น
การพัฒนาตนเองจึงเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําเป็ นที่จะต้อง
เรี ยนรู ้ไปจนตลอดชีวิต เพื่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพใน 4 ด้านคือด้านชีวิตส่ วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสังคมประกอบกันไป
ความสํ าคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสังคมปั จจุบนั ทั้งในด้านโครงสร้ างเศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้งความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทําให้ข่าวสารต่างๆทัว่ โลกสื่ อถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผล
ให้เกิดปัญหาและสภาพการณ์ใหม่ๆที่สลับซับซ้อน สภาพการณ์ดงั กล่าวทําให้บุคคลมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เร่ งพัฒนาตนในด้านต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลมีศกั ยภาพ
และมี ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นชี วิ ต ทั้งในชี วิตส่ ว นตัวและชี วิตการทํางาน อันจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์และ
ความสุ ขของตนเองและสังคมส่ วนรวม(มาลิณี จุโฑปะมา 2553)
บุ ค คลล้ว นต้อ งการเป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ หรื อ อย่า งน้อ ยก็ ต ้อ งการมี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นสุ ข ในสั ง คม ประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
โลก การพัฒนาตนจึงมีความสําคัญดังนี้
ก. ความสํ าคัญต่ อตนเอง จําแนกได้ดงั นี้
1. เป็ นการเตรี ยมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับกับสถานการณ์ท้ งั หลายได้ดว้ ยความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. เป็ นการปรับปรุ งสิ่ งที่บกพร่ อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ตอ้ งการออก
จากตัวเอง และเสริ มสร้างคุณลักษณะที่สงั คมต้องการ
3. เป็ นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายในชีวิตได้อย่างมัน่ ใจ
4. ส่ งเสริ มความรู ้สึกในคุณค่าแห่ งตนให้สูงขึ้น มีความเข้าใจตนเอง สามารถทําหน้าที่ตามบทบาทของตน
ได้เต็มศักยภาพ
ข. ความสํ าคัญต่ อบุคคลอื่น เนื่ องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั การพัฒนาในบุคคลหนึ่ งย่อม
ส่ งผลต่อบุคคลอื่ นด้วย การปรั บปรุ งและพัฒนาตนเองจึ งเป็ นการเตรี ยมตนให้เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ดีของผูอ้ ื่ น ทั้ง
บุคคลในครอบครัวและเพื่อนในที่ทาํ งาน สามารถเป็ นตัวอย่างหรื อเป็ นที่อา้ งอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอื่นๆ ต่อไป
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เป็ นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่ วนตัวและการทํางานและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขในชุมชน ที่จะส่ งผลให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ค. ความสํ า คัญ ต่ อ สั ง คมโดยรวม ภารกิ จ ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานในสั ง คมต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ ล้ว นต้อ งอาศัย
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนได้พฒั นาและปรับปรุ งตนเองให้ทนั ต่อพัฒนาการของ
รู ป แบบการทํา งานหรื อ เทคโนโลยี การพัฒ นาเทคนิ ค วิ ธี หรือวิ ธี คิ ด และทัก ษะใหม่ ๆ ที่ จ ํา เป็ นต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ทํา ให้ ห น่ ว ยงานนั้น สามารถแข่ ง ขัน ในเชิ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพกับสังคมอื่นได้สูงขึ้น ส่ งผลให้เกิดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ดังนั้นการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยนให้มีความพร้ อมในทุกๆด้านไม่ว่าเป็ นด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้าน
อารมณ์และด้านสังคม ซึ่ งเป็ นความปรารถนาจะให้ตนเองได้เป็ นในแบบที่ตนมีความสามารถ โดยใช้ความสามารถ
ที่มีอยูน่ ้ นั ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุดเพื่อสร้างตนเองให้เจริ ญพัฒนาถึงจุดสู งสุ ดในด้านต่างๆ และการเป็ นผูเ้ รี ยนที่มี
ศักยภาพที่ดีจึงทําให้สามารถจัดการตนเองได้ พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่พร้อมจะรับการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่อง
ไปจนตลอดชีวิต
หลักการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในหลักการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนสรุ ปเป็ นหลักการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านต่างๆ
เพื่อผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะได้นาํ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีประเด็นในเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้คือ
1. การพัฒนาความรู ้ และสติ ปัญญา ความสามารถทางสมองเป็ นนามธรรม และเป็ นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล การฝึ กฝนช่วยให้บุคคลมีความสามารถมากขึ้นได้ และการพัฒนาความรู ้และพัฒนาสติปัญญาของ
ตนเองนั้นจะเป็ นพื้นฐานสําคัญยิ่งในการที่จะนําไปเป็ นพื้นฐานในการต่อยอดทางการศึกษา การทํางานและการ
ดําเนินชีวิต และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างมีเหตุมีผลและตรงกับสถานการณ์
2. การพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตใจให้เป็นคนดี มีพฤติกรรมที่ดี ทั้งทางจริ ยธรรมและ
ศีลธรรม ซึ่งถือได้วา่ เป็ นบุคคลอุดมคติที่บุคคลทุกคนปรารถนาที่จะให้ตนเป็ น และอยูใ่ นวิสยั ที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. การพัฒ นาสุ ข ภาพและศัก ยภาพทางร่ า งกาย ความแข็ ง แกร่ ง ทางร่างกายและจิ ต ใจ จะช่ ว ยให้
เตรี ยมพร้ อมเสมอในการกระทําสิ่ งๆต่างได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และการมี สุขภาพที่ ดีจะส่ งผลต่อการดําเนิ น
กิจกรรมในเรื่ องต่างๆทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
4. การพัฒนานิ สัยและความสนใจ การพัฒนาทางด้านนี้ จะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพ ซึ่ งอาจจะเกิดจาก
การอบรมเลี้ยงดู หรื ออาจจะเกิดจากสภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนานิสัยและความสนใจในทางบวกจะทําให้
พัฒนาบุคลิกภาพทางบวก เช่น ความร่ าเริ ง แจ่มใส อารมณ์ดี มีน้ าํ ใจ เป็ นต้น
5. การพัฒ นาความถนัด และความเชี่ ย วชาญเฉพาะบุ ค คล ในสั ง คมมนุ ษ ย์ทุ ก สั ง คม มัก จะยอมรั บ
ความสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่าขณะมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ตาม ผลงานที่เป็ นที่ยอมรับจะคงอยู่
ตลอดไป ถ้าหากบุคคลจะพัฒนาความสามารถเฉพาะตนเอง จึงควรค้นหาความสนใจและความถนัดและพัฒนาให้
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เกิดความเชี่ยวชาญ จนเป็นที่ยอมรับได้ เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นวาดภาพ ครู ลิลลี่ ครู ผเู ้ ชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย วนิษา เรซ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสมอง เป็ นต้น
เราจะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราจะต้องยอมรับเสี ยก่อนว่า การเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ น สําหรั บเราและต้องเชื่ อว่า เราสามารถกระทําได้ ประเด็นสําคัญคือ เราต้องยอมรับและสนใจ
ปัญหานั้น ไม่ใช่หลีกเลี่ยง ซึ่ งกระทําได้โดยการศึกษาจากหนังสื อ ตํารา หรื อปรึ กษาปัญหานั้นกับคนอื่นๆ แล้วลอง
คิดถึงผลที่เกิดขึ้นว่า ชีวิตของเราจะดีข้ ึนเพียงใดถ้าหากเราไม่มีปัญหานั้น หลังจากตัดสิ นใจว่าจะปรับปรุ งตัวเอง
ในเรื่ องใดเป็ นการเฉพาะ แน่นอนว่าเราจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาปั ญหานั้นให้ชดั เจน อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง
หรื อกลัวว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่สาํ เร็ จ เริ่ มต้นหาแนวทางว่า จะทําอย่างไรบ้าง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง เป็ นไปตามที่
ต้องการ การปรับปรุ งตนเองต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจหลายอย่าง ไม่ใช่อาศัยเพียงแต่ความตั้งใจจริ ง ที่จะทําอะไร
สักอย่างเท่านั้น ดังนั้นเราจะต้องใส่ ใจหาความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นที่จะช่วยให้การปรับปรุ งตัวเองบังเกิดผล
พัฒนาการของการปรับปรุงตนเอง
จากการศึ กษาพบว่า ในการเปลี่ ยนแปลงหรื อปรั บปรุ งตนเองของคนเรานั้นมี พฒ
ั นาการเป็ น 6 ระยะ
(Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994) คือ
ระยะที่ 1 ยังไม่คิดจะปรับปรุ งตนเอง (precontemplation) เป็ นระยะที่บ่ายเบี่ยง คิดว่ายังไม่มีปัญหาอะไรใน
ตัวเอง แม้ว่าคนอื่นๆจะมองเห็นชัดเจน หรื อถ้ามีก็หวังว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่มีความตั้งใจอย่างแน่นอน ไม่มี
แผนในการปรับปรุ งแต่อย่างใด มักจะอ้างว่าปั ญหาเกิดจากคนอื่น ต่อต้านการปรับปรุ งตัวเอง และเชื่อว่าตนเองไม่
สามารถแก้ไขอะไรได้
ระยะที่ 2 เริ่ มคิดถึงการปรับปรุ งตนเอง (contemplation) เป็นระยะก่อนการลงมือปรับปรุ งตนเอง ระยะนี้
เริ่ มมีความตระหนักถึงปั ญหาที่มี และคิดถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ยงั ไม่ตดั สิ นใจว่าจะแก้ปัญหานั้นโดยวิธีใด
อยู่ระหว่างการชัง่ ใจว่าผลการเปลี่ยนแปลงจะคุม้ ค่ากับความพยายามหรื อไม่ เปรี ยบผลระหว่างการปรับปรุ งและ
การไม่ทาํ อะไรเลย คนส่ วนมากเสี ยเวลากับระยะนี้นานมาก (คนที่คิดจะเลิกสู บบุหรี่ ใช้เวลาตัดสิ นใจเกือบสองปี )
ระยะที่ 3 วางแผนปรับปรุ งตนเอง (preparation) ถือเป็ นระยะตกลงใจแล้วว่าจะปรับปรุ งตัวเอง โดยเริ่ ม
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา เลือกวิธีการที่เหมาะสม กําหนดแผนปฏิบตั ิการ และกําหนดเป้ าหมาย ของการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างชัดเจน
ระยะที่ 4 ลงมื อ ในการปรั บ ปรุ ง ตนเอง (action) โดยวิ ธี ก ารอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง คื อ ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ก าร
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดในแผนหรื อโครงการของระยะที่ 3
ระยะที่ 5 คงสภาพผลได้จากการปรับปรุ ง (maintenance) การทบทวน หรื อ เสริ มแรงให้ผลการปรับปรุ ง
ตนเองตามเป้ าหมายคงอยูต่ ่อไปอย่างถาวร หรื อนานชัว่ ระยะเวลาหนึ่งที่พอใจ
ระยะที่ 6 จบการปรับปรุ ง (termination) ถือเป็ นระยะสิ้ นสุ ดการปรับปรุ งตนเอง
การทราบระยะของการปรั บปรุ งตนเองย่อมเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่คิดจะพัฒนาตน ไม่ใช่ เพราะทราบว่า
ระยะใดต้องทําอะไรเท่านั้น แต่จะช่ วยให้ทราบว่า เราจะทําอย่างไรจึ งจะผลักดันหรื อจูงใจให้ผ่านจากระยะหนึ่ ง
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ไปสู่ อีกระยะหนึ่ งได้ คนจํานวนมากปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง หรื อบางคนต้องการจะทําแต่ไม่สามารถจะ
เริ่ มต้นได้สกั ครั้งเดียว การสร้างแรงจูงใจ ให้ตวั เองจึงมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
การปรับปรุ งตนเองจะมีความสะดวกในขั้นตอนปฏิบตั ิมากขึ้น ถ้าเราวิเคราะห์พฤติกรรม หรื อ ลักษณะ
นิ สัยที่ตอ้ งการปรั บปรุ ง ให้ชดั เจนตามองค์ประกอบของปั ญหา ถ้าพิจารณาในขณะที่เกิ ดปั ญหาขึ้นกับเรา ไม่ว่า
ปัญหาใดก็ตาม สามารถวิเคราะได้จาก องค์ประกอบที่สาํ คัญ 5 ส่ วน ดังนี้
1. การกระทําหรื อพฤติกรรม (behavior) ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
2. ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ในขณะนั้น (emotions experiences)
3. การขาดทักษะ (skills needed) ที่จาํ เป็ นอะไรบ้าง จึงทําให้เกิดปัญหา
4 .ความคิดความเข้าใจ (mental processes) รวมถึงอัตมโนทัศน์ ค่านิยม ความคาดหวัง
5. พลังใต้สาํ นึกบางอย่าง (unconscious forces) ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
ถ้าสามารถทําความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับตัวเราได้ชดั เจนแล้ว เท่ากับเราแก้ไขปัญหาสําเร็ จไป
แล้วครึ่ งหนึ่ง เพราะทําให้มองเห็นได้สะดวกว่าควรใช้วิธีการใดจึงเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหานั้น
การเปลี่ ยนแปลงหรื อปรั บปรุ งตนเองไม่ ใช่ กระทําได้ราบรื่ นหรื อสะดวกสบาย อาจมี อุปสรรคทําให้
ล้มเหลวได้ อาจเกิดจากโครงการที่ไม่ชดั เจน วิธีการที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม บางครั้งก็หมดแรงจูงใจที่จะทําหรื อลืม
ปฏิ บตั ิ ตามโครงการ ปั ญหากลับทรุ ดลงกว่าเดิ ม เป็ นต้น ส่ วนมากมักต้องพยายามทําหลายครั้ ง เมื่ อไม่สําเร็ จก็
กลับไปเริ่ มต้นใหม่อีกอย่างน้อยหนึ่ งครั้ ง โดยเฉพาะเมื่ อศึ กษาปั ญหาไม่ชัดเจนพอ หรื อมี ความรู ้ ไม่พอ แต่ผูท้ ี่
ปรับปรุ งตนเองได้มกั เป็ นผูท้ ี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เมื่อไม่สาํ เร็ จเขาจะกลับไปศึกษาใหม่ หาอุปสรรค สร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง หาวิธีการที่ดีกว่า เป็ นการดีที่ได้พยายามแล้วไม่สําเร็ จ ดีกว่าคนที่ไม่ได้ลองพยายามเลย เพราะจะล้มเหลว
ตลอดไป
อย่างไรก็ตาม ไม่ ไ ด้เป็ นการบังคับตายตัวว่า ต้องวางแผนไปตามนี้ ทุก ขั้นตอน อาจข้ามไปได้บ้างใน
บางครั้ง ถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการไม่มีความยากลําบากหรื อซับซ้อนมากนัก เช่น ปั ญหาบางอย่างไม่
จําเป็ นต้องวิเคราะห์แยกออกเป็ นห้าองค์ประกอบ หรื อไม่ตอ้ งบันทึกผลความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ละเอียด เพราะเป็ นเรื่ องง่ายที่รอให้ลงมือปรับปรุ งได้เลย แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเรื่ องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่ ง
จําเป็ นต้องวางแผนปฏิบตั ิไปตามลําดับทุกขั้นตอน
การจัดการเรี ยนการสอน หรื อการจัดกิ จกรรมทางการศึ กษานอกระบบไม่ ว่าจะเป็ นแบบใดก็ตามจะ
บรรลุผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน นอกจากจะรู ้ว่าผูเ้ รี ยนเป็นใคร อยูท่ ี่
ไหนแล้วยังต้องมีความรู ้ในเรื่ องความแตกต่างของวัย ความพร้อม ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิม อารมณ์และ
ความสนใจที่จะเรี ยน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่จะเรี ยน หรื อวิธีการในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ของบุคคล
ผูจ้ ดั การศึกษานอกระบบ จะต้องมีความรู ้ และเข้าใจถึ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละวัย ทั้งด้านร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ความสนใจ ความต้องการ ประสบการณ์ทวั่ ไปตามวัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละช่วงวัยนั้นๆว่าผูเ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะ มีความพร้อม มีความต้องการตามวัยอย่างไร ตลอดจนเข้าใจทฤษฎี
ทางการศึกษานอกระบบ กระบวนการการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ต่างๆ เป็ นต้น
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ลักษณะของผู้เรียนทางการศึกษานอกระบบ
กลุ่ มผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ส่ วนใหญ่แล้วมักจะเป็ นกลุ่มผูเ้ รี ยนในวัย
ผูใ้ หญ่ ที่มีความพร้อม มีความต้องการได้รับการศึกษา การฝึ กอบรม การพัฒนาอาชีพและการงานของตนเอง ตาม
ความถนัด ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ ซึ่ งลักษณะเด่นที่สาํ คัญดังกล่าวของผูเ้ รี ยนวัย
ผูใ้ หญ่น้ นั เฮฟวิกเฮิ ร์ท (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2533) ได้ศึกษาค้นคว้าในการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ หญ่ โดยพิจารณาถึง
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมที่ผใู ้ หญ่แต่ละช่วงอายุสมควรที่จะปฏิบตั ิโดยเรี ยกว่า
ภารกิจเชิ งพัฒนาการ (Development Task) ซึ่ งในภารกิจเชิงพัฒนาการนี้ จะดําเนิ นไปพร้อมกันกับการที่ผใู ้ หญ่ได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งความรู ้ ทักษะ และพฤตินิสยั ไปควบคู่กนั
โดยภารกิจเชิงพัฒนาการแบ่งได้เป็ นสามระยะ คือ
1. ภารกิ จเชิ งพัฒนาการสําหรั บวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น ซึ่ งผูใ้ หญ่ ว ยั นี้ จะมี อ ายุประมาณ 18-35 ปี
โดยทัว่ ไปแล้วจะต้องมีภาระหน้าที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- การเลือกคู่ครองที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อนสนิท
- การเรี ยนรู ้และปรับตัวที่จะอยูก่ บั คู่ครองได้ตลอดไป
- เริ่ มต้นการมีครอบครัว
- แสวงหาที่พกั อาศัย รวมทั้งสามารถมีบา้ นเป็ นของตนเอง
- เริ่ มต้นการมีอาชีพที่แน่นอนและมีความมัน่ คง
- มีความรับผิดชอบในฐานะของการเป็ นพลเมืองดี
- แสวงหากลุ่มทางสังคม ซึ่งมีความสนใจและอุปนิสัยคล้ายคลึงกัน ได้แก่การเป็ นสมาชิกสมาคม
และสโมสร
2. ภารกิจเชิงพัฒนาการในวัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง ผูใ้ หญ่ในวัยนี้จะอยูใ่ นช่วงอายุประมาณ 35-60 ปี
โดยจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- อาจจะประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับในสังคม
- มีหลักฐานและฐานะทางเศรษฐกิ จมัน่ คง โดยมีมาตรฐานความเป็ นอยู่เหมาะสมกับฐานะทาง
สังคม
- สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลาน ตลอดจนบริ วารได้ มีความสุ ขที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
คนใกล้ชิด
- สามารถใช้เวลาว่างและมีงานอดิเรกหรื อนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย
- สามารถปรับตัวได้ ตลอดจนยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและจิตใจ
- สามารถปรับตัวเหมาะสมกับบทบาทการเป็ นพ่อ-แม่ ที่ลูกๆกําลังจะแยกออกไปมีครอบครั ว
ของเขาเอง
3. ภารกิจเชิงพัฒนาการในวัยชราหรื อวัยผูส้ ู งอายุ บุคคลในวัยนี้คือผูท้ ี่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ควรจะมีบทบาทภาระหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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- สามารถเรี ยนรู ้และปรับตัวเกี่ยวกับความเสื่ อมโทรมทางด้านร่ างกาย
- สามารถปรั บตัวเองได้เกี่ ยวกับการเกษี ยณอายุการทํางานประจํา ตลอดจนรายได้ที่ตอ้ งลด
น้อยลงไป
- สามารถปรับตัวได้ ถ้าเกิดการสู ญเสี ยชีวิตของคู่ครองและตกเป็ นหม้าย
- ควรมี ความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับบุ คคลที่ มีอายุรุ่นๆเดี ยวกัน และความสนใจใกล้เคี ยงกัน
เพราะจะช่วยทําให้จิตใจสบายไม่เหงาจนเกินไป
- มีการพบปะพูดจากับคนในวัยเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อทํากิจกรรมทางสังคมร่ วมกันบ้างเป็ นครั้งคราว
- สามารถกําหนดสถานที่อยูอ่ าศัยในสภาพที่ตนเองพอใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านของตนเอง หรื อ
อาจจะต้องอาศัยร่ วมอยูก่ บั ลูกๆหลานๆหรื อในบ้านพักของคนชรา
หากเข้าใจเรื่ องพัฒนาการในช่วงชีวิตของผูใ้ หญ่ จะช่วยให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของผูใ้ หญ่ได้ชดั เจนมากขึ้น ดังเช่นที่โฮเวิรด วาย แมคคลัสกี้(Howard Y. Mc. Clusky 1963) กล่าวว่าการ
จะเข้าใจลักษณะเฉพาะของผูใ้ หญ่ในวัยต่างๆตลอดจนปั ญหาและศักยภาพของเขาได้จากการศึกษาผูใ้ หญ่ตามลําดับ
ขั้นตอนตลอดชีวิต บุคคลที่เริ่ มเป็ นผูใ้ หญ่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆในระยะแรกๆและคิดว่าถ้าสามารถผ่านพ้นปั ญหา
มาหลายๆช่วงชีวิตแล้วเขาก็จะคิดได้ว่า จะต้องพบกับปั ญหาอื่นๆอีกในช่วงต่อไป ชี วิตที่ดาํ เนิ นเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆจะ
เป็ นลักษณะเฉพาะของชีวิตในวัยผูใ้ หญ่ตลอดเวลากว่า 20 ปี
ในขณะเดียวกันสมมติฐานที่สําคัญที่จะช่วยให้มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ และ
การพัฒนาศักยภาพของผูใ้ หญ่ได้ดีมากยิง่ ขึ้นมี 5 ประการดังต่อไปนี้คือ
1. ช่ วงชี วิตของผู้ใหญ่ ปั ญหาต่างๆในช่ วงชี วิตทําให้เราทราบถึงสิ่ งต่างๆที่เกี่ ยวข้องและมีอิทธิ พลต่อ
สติปัญญาของผูใ้ หญ่ ซึ่งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ปัญหาที่สาํ คัญก็คือ ความเสื่ อมถอย(decline) ซึ่งเป็ นลักษณะ
ที่สาํ คัญ 3 ประการ 3 DS ได้แก่
- การไม่ได้ใช้ (disuse) ความล้มเหลวเกี่ยวกับความสามารถต่างๆนั้นมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการไม่ได้
ใช้สิ่งนั้นนานๆ
- โรคภัยไข้เจ็บ (diseases) ความเจ็บป่ วย นับเป็นอุปสรรคที่ทาํ ให้มีการเสื่ อมถอยได้มากยิ่งขึ้นในวัย
ผูใ้ หญ่
- การขาดความสนใจ ( disinterest) เนื่องจากไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่สูงมากพอ จึงมักจะทําให้ไม่ค่อยเกิด
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงบทบาท การเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สาํ คัญๆที่บงั เกิดกับผูใ้ หญ่มกั จะได้แก่ การบรรลุ
ถึงจุดสุ ดยอดในอาชีพการงาน ช่วยให้ลูกเป็ นอิสระและเป็ นผูใ้ หญ่ ที่มีความรับผิดชอบต่อไป การยอมรับสภาพชีวิต
ครอบครัวที่ลูกๆจะต้องแยกตัวออกไป แต่บางครั้งผูใ้ หญ่ก็เกิดความสับสนในบทบาทฐานะทางสังคม หรื อระดับ
ฐานะทางสังคม เศรษฐกิ จ และระดับชั้นทางสังคมได้เสมอ การเปลี่ ยนแปลงบทบาทจะมี ความความสัมพัน ธ์
โดยตรงกับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง จึงอาจมีความตึงเครี ยดทางอารมณ์ได้
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3. วุฒิภาวะ นับได้วา่ เป็ นสิ่ งที่มีความหมายและเป็ นประโยชน์มากต่อวงการการศึกษาผูใ้ หญ่ ซึ่ งหมายถึง
มนุ ษย์สามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่อาจคาดการณ์ได้แน่ นอน โดยเฉพาะคือ จะมีความเป็ นอิสระมากยิ่งขึ้น
เป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบตนเองได้
4. ประสบการณ์ ของผู้ใหญ่ องค์ประกอบที่สาํ คัญมากในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ คือการมีประสบการณ์ที่มี
คุณค่าอย่างยิง่ ของผูใ้ หญ่ ซึ่งจะช่วยให้ผใู ้ หญ่นาํ เอาคุณค่าเหล่านี้มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ในการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
ของผูใ้ หญ่อาจจําแนกได้เป็ น 3 ด้านคือ
- ผูใ้ หญ่จะมีประสบการณ์อยูอ่ ย่างมากมาย ที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงวัย สะสมเป็ นประสบการณ์ที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้ การศึกษา และการทํางานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ ง และนํามาใช้ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้
- ผูใ้ หญ่จะมีประสบการณ์ที่แยกออกเป็ นประเภทๆได้แตกต่างกันไป เช่น การใช้ชีวิต การทํางาน และการ
ปรับตัว เป็ นต้น
- ผูใ้ หญ่จะมีการจัดเรี ยงลําดับแตกต่างกันไปในแต่ละคน อาจจะเอาเหตุการณ์หรื อสถานการณ์เป็ นตัวตั้ง
หรื ออาจจะเอาวันเวลาที่เกิดขึ้นตามลําดับแต่ละช่วงวัยเป็นตัวตั้ง เป็นต้นซึ่ งแล้วแต่มุมมองและวิธีคิดที่แตกต่างกัน
ไป
5. การเป็ นผู้เรียนรู้ ด้วยตนเอง จุดมุ่งหมายสําคัญของการศึกษาผูใ้ หญ่หรื อการศึกษาประเภทใดๆก็ตามมี
ความมุ่งหมายที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเกิดการเรี ยนรู ้จากภายในตัวของผูเ้ รี ยนเอง ซึ่งการที่
ผูเ้ รี ยนจะทําเช่นนี้ได้เขาควรจะเป็ นนักคิด เป็ นนักสร้างสรรค์และขยายสมรรถภาพหรื อศักยภาพการเรี ยนรู ้ไปตลอด
ชี วิตด้วย และสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีก็คือ บทบาททางสังคม
ของผูใ้ หญ่
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษานอกระบบ จะต้องเข้าใจในมิติของ กระบวนการการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการในวัยผูใ้ หญ่ ลักษณะของผูใ้ หญ่ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อเตรี ยมพร้อมและจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูใ้ หญ่ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ หญ่ได้ตรงกับศักยภาพในตัวของผูใ้ หญ่เอง และเกิดการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่
อีกทั้งในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้วา่ ในอนาคต สังคมโลกจะเป็ นระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้และการค้าที่
ไร้พรมแดน มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมและการเมืองแบบเสรี ประชาธิ ปไตย
สังคมไทยยุคใหม่จะต้องเป็ นสังคมที่มีคุณภาพ เข้มแข็งทั้งการเมือง เศรษฐกิ จ และระบบการศึกษา โดยจะต้อง
ปฏิรูปการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนมีคุณธรรมและเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน และอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข และรักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ แนวใหม่ ในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ทา้ ท้ายความสามารถของมนุษย์ เพราะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จาํ กัดอยู่เพียงรอบตัวเราอีกต่อไป แค่เพียง
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คลิกที่ปลายนิ้ว เราก็สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกมุมโลก ซึ่งแวดวงทางการศึกษาทัว่ โลกต่างก้าวพ้นรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนที่ ใช้ค รู เ ป็ นศูนย์กลาง มาเป็ นการเรี ย นรู ้ ในแบบกระบวนทัศ น์ใหม่ เรี ยกได้ว่าเป็ นการจัด
การศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี หรื อ Technology Based Paradigm
การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ผู ้จัด การศึ ก ษาหรือครู ผู ้ส อน จะต้อ งปรั บ แนวทางการเรียนการสอน
(pedagogy) โดยจะต้องทําให้ผเู ้ รี ยน รักที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และมีเป้ าหมายในการสอนที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
ชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที ซึ่ งหมายถึงการที่เด็กรู ้วา่ เมื่อเขาอยากรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเขาจะไปตามหา
ข้อมูล (data) เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ขอ้ มูลมาต้องวิเคราะห์ได้วา่ ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และ
สามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู ้ (knowledge) ได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ตอ้ งเกิดจากการฝึ กฝน จะต้องให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
ทดลองด้วยตนเอง
ดังเช่นระบบการศึกษาในหลายประเทศ เช่น สิ งคโปร์ เกาหลีใต้ ได้พฒั นาหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 หรื อ 21st Century Competencies ซึ่ งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนในอนาคต อันเป็ นที่มาของทิศทางใน
การจัดการศึกษาใหม่ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้สาํ คัญกว่าความรู ้ (http://futurecareer.eduzones.com/)

ภาพที่ 1 : กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21
ที่มา : http://futurecareer.eduzones.com/
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จากภาพจะเห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 นั้นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาในศตวรรษใหม่เพราะการที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณค่าหลักในตนเอง จะต้อง
ประกอบไปด้ว ยการจัด การเกี่ ย วกับ ตนเองได้ การตระหนัก รู ้ ใ นสัง คม การจัด การความสัม พัน ธ์ การมี ค วาม
รั บผิดชอบและการตัดสิ นใจที่ ดี รวมไปถึ งการตระหนักรู ้ ในตนเอง ซึ่ ง เป็ นคุ ณสมบัติ ที่สํา คัญของผูเ้ รี ย นทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเช่นกัน
จึ ง สรุ ป ได้ว่ า การพัฒ นาศัก ยภาพผู ้เ รียนทางการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็ นความจําเป็ นยิง่ ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆดังกล่าวข้างต้น เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมของคนในทุกกลุ่ม ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน ให้เกิ ดพร้ อมที่จะรองรั บการพัฒนา โดย
เริ่ มต้นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองก่ อน เพื่อให้มีความพร้ อมที่จะรั บการพัฒนาในลําดับขั้นที่สูงขึ้นเป็ น
ลําดับต่อไป นับเป็ นก้าวสําคัญในการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะเชื่อมโยงการศึกษา
กับการพัฒนาคน ด้วยการพัฒนาศักยภาพในตนเองของทุกๆคน
บรรณานุกรม
ชนาธิป พรกุล (2554) การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช้ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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