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60251202 : การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ แผน ก แบบ ก 2
คาสาคัญ : ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้, การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21, ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน, ความต้องการ
นางสาว ธันยรัตน์ เสริมเสนาพร: ความต้องการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นั ก ศึก ษาเมี ยนมาร์ ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกระบบโรงเรีย นและการศึก ษาตามอั ธยาศัย จังหวัด สมุ ท รสาคร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาเมียนม่า ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแรงงานเมียนม่า
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ
และระดับชั้นการศึกษา ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาเมียนม่าที่ลงทะเบียนเรียนใน ศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึก ษาตามอัธยาศัย จังหวัด สมุ ท รสาคร ภาคการศึก ษา 2/2562 จานวน 69 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ผู้ วิ จั ย ต่ อ ยอดโดยปรั บ จาก
แบบสอบถามของ อาจารย์ ดร พีรเทพ รุ่งคุณากร ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of item objective congruence: IOC) เท่ากับ 06.00-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และใช้ค่าสถิติ T-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ความต้องการพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนม่านั้นมีความต้องการในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ
มาก (μ=3.96) โดยจาแนกเป็นด้านที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรกได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้การอ่าน
การเขียน และคณิ ตศาสตร์ ((μ=4.11) อันดับต่อมา คือ การคิด (μ=4.03) ด้านการอ่าน (μ=3.99) การ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น (μ=3.98) การรู้เท่าทันสื่อ (μ=3.96) การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและ
การพัฒนาตนเอง (μ=3.95) การเรียนเพื่อรู้ (μ=3.95) การสื่อสารและความร่วมมือ (μ=3.95) ด้านการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ การปฏิ บั ติ จ ริ ง (μ=3.93) การเขี ย น (μ=3.92) ความเข้ า ใจทางวั ฒ นธรรม (μ=3.90) และ
คณิตศาสตร์ (μ=3.90) ตามลาดับ 2) ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาเมียนม่า จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นที่ศึกษามีคามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 3) ล าดั บ ค่ าคะแนนระดั บ มากทุ ก กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ ม พื้ น ฐานทางการศึก ษา 3.98 กลุ่ ม สังคม
สมัยใหม่ 3.95 และกลุ่มชีวิตประจาวัน 3.95 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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The objective of This research is 1) To study the needs of learning skills development
in the 21st century of Myanmar students. Center for non-formal education and informal
education in Samut Sakhon Province. 2) To compare the needs of learning skills development in
the 21st century among Myanmar labor students at center for non-formal education and informal
education in Samut Sakhon Province by gender, age range and level of education. The sample
group was Myanmar students enrolled in center for non-formal education and informal education
in Samut Sakhon province, semester 2/2019, total 69 people. The statically tools used in this
research was the Questionnaires that the researcher extended by modifying the questionnaire of
Dr. Peerathep Rungkunakorn, the index of consistency between the question and the objective
(Index of item objective congruence: IOC) is 06.00-1.00 and the confidence is 0.89. The statically
analysis values were used to find the frequency, Percentage, the mean (μ) and standard
deviation (σ) and the statistics of T-test and F-test. The results of the study found that 1) The
needs of Myanmar students about develop learning skills in the 21st century are in all areas at a
high level (μ = 3.96), with the first being classified as The application of reading, writing and
mathematics (μ = 4.11), followed by thinking (μ = 4.03), reading (μ = 3.99), learning for living
with others (μ = 3.98. ) Media literacy (μ = 3.96) Self-learning and self-development (μ = 3.95)
Learning for learning (μ = 3.95) Communication and cooperation (μ = 3.95) Learning for practical
(μ = 3.93) Write (μ = 3.92), cultural understanding (μ = 3.90), and math (μ = 3.90), respectively.
2) The need of develop learning skills, 21st century learning skills among Myanmar students,
classified by sex, age, and grade level studied were statistically significant at 0.05 3).The result
were high level in groups as educational 3.98, modern social group 3.95 and daily life group 3.95
were statistically significant at 0.05.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึ กษาตามอัธยาศั ย จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการสาเร็จ
สมบูรณ์แล้ว ตลอดระยะเวลาในการดาเนินงานของข้าพเจ้านั้น พบว่ามีอุปสรรคมากมายหลายประการ โดยเฉพาะการ
เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID 19 ที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้จนหลายครั้งรู้สึกท้อ
ใจ
ทั้งนี้ในห่วงเวลาที่เกิดความท้อใจนั้นข้าพเจ้าได้รับความช่ วยเหลือจาก ดร.พีรเทพ รุ่งคุณ ากร ในฐานะ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้กาลังใจ ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาให้ทุกๆอย่าง จนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งได้
มอบค าแนะน าในสิ่งที่ค วรแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ผู้ทาการวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ประการต่อมาข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ ผู้จุดประกายให้ข้าพเจ้าทาวิทยานิพนธ์เรื่อง
แรงงานต่างด้าวในมิติที่แตกต่างจากความเชื่อเดิมๆของตัวข้าพเจ้าเอง จากที่ความเชื่อเดิมที่แทบจะมองไม่เห็นจุดหมาย
ปลายทางจนสามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและสามารถส่งต่อสิ่งที่ได้ศึกษาไปสู่ผู้อื่นได้ ตลอดจน ผศ.ดร.ศิริวรรณ
วณิชวัฒนวรชัย ที่ท่านได้ให้ความเมตตา สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษาร่วมในงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าฉบับ นี้ ซึ่ง
เป็นที่ทราบกันดีว่าภารกิจในการดารงตาแหน่งของท่านในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์นั้นมี
ภารกิจมากมายเพียงใด แต่ท่านก็ยินดีที่จะเข้ามาเพื่อช่วยเติมเต็มให้งานมีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกท่านที่ข้าพเจ้าจะไม่
เอ่ยถึงไม่ได้เลย คือ ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล ที่ให้ความกรุณ าเป็นอย่างมากในการให้คาแนะนา ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการให้คาแนะนาและช่วยสอนวิธีประมวลผลทางสถิติ และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ จนข้าพเจ้า
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคของความไม่รู้จนรู้แจ้งได้ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ และอาจารย์
ดร.อัญชลี ปสันตา ที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือสาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้
นอกเหนือจากผู้มีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา น้า พี่สาว น้องชาย
ตลอดจนเพื่อนสนิทและตัวของข้าพเจ้าเอง ที่อดทนรอคอยความสาเร็จนี้มาด้วยกัน
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน ทุกท่านที่มีส่วนสาคัญในการให้ ความ
ช่วยเหลือครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วง รวมไปถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน คณะครูเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร และ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตบางบอน มูลนิธิเยาวชนชนบท ที่ได้ให้เกียรติกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ผู้ทาการวิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและผู้สนใจต่อไป

ธันยรัตน์ เสริมเสนาพร

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ฌ
สารบัญภาพ ..........................................................................................................................................ฎ
บทที่ 1 บทนา ....................................................................................................................................... 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา .......................................................................................... 1
คาถามงานวิจัย................................................................................................................................. 4
วัตถุประสงค์งานวิจัย ....................................................................................................................... 4
สมมติฐานงานวิจัย ........................................................................................................................... 4
ขอบเขตงานวิจัย .............................................................................................................................. 4
กรอบแนวคิด.................................................................................................................................... 6
นิยามศัพท์........................................................................................................................................ 7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................10
1. แนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...........................................................................10
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ....................................................................................................24
3. แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย .................................................................................................40
4. การจัดการศึกษานอกระบบสาหรับแรงงานต่างด้าว..................................................................43
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร...................45
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................................50

ซ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย ...................................................................................................................56
1. การออกแบบการวิจัย ................................................................................................................56
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ...........................................................................................................56
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................................................58
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ.........................................................................................................59
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล...............................................................................................................60
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ..............................................................................61
บทที่ 4 ผลการวิจัย .............................................................................................................................64
ตอนที่ 1.1 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแรงงานชาวเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 69 คน ............................................65
ตอนที่ 1.2 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้จานวน 69 คน ............................................................83
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .....................................................................94
อภิปรายผล ....................................................................................................................................97
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 104
รายการอ้างอิง.................................................................................................................................. 106
ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 111
ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 141

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...38
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละ ของเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม .........57
ตารางที่ 3 ภาพรวมความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา เมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร ............................65
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน ...67
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการเขียน..69
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ ........................................................................................................................................70
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์.................................................................................71
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการคิด...73
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะความ
เข้าใจทางวัฒนธรรม ...........................................................................................................................75
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารและความร่วมมือ ...............................................................................................................76
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้เท่าทันสือ่ ...................................................................................................................................77
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการ
เรียนเพื่อรู้ ...........................................................................................................................................78
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การปฏิบัติจริง .....................................................................................................................................80
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง .........................................................................................................81

ญ
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น..................................................................................................82
ตารางที่ 16 ผลรวมรายด้านของการเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร .........................................................................................................................................83
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จาแนก
ตามเพศ ..............................................................................................................................................85
ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามช่วง
อายุ .....................................................................................................................................................86
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามช่วงอายุ (ต่อ) ....................................................................................................................87
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามช่วงอายุ (ต่อ) ....................................................................................................................88
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา ...........................................................................................................89
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา (ต่อ)...................................................................................................90
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา (ต่อ)...................................................................................................92

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ......................................................................................................................... 6

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นโยบายหลักที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การส่งเสริมให้พลเมืองและต่างด้าวใน
ประเทศมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยรัฐได้กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) เน้นให้มีการเสริมสร้างและพั ฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ผ่านการ
กาหนดเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (สานักนายกรัฐมนตรี, 2559) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ไว้ในมาตราที่ 7 ระบุสาระสาคั ญตอนหนึ่งว่า “การศึกษาของชาตินั้นมี
หน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ให้ รู้ จั ก รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นรวมและประเทศชาติ รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ค นมี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ รู้จั ก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” ทั้งในการศึกษาใน
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึ กษาตามอัธยาศัย เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความ
เจริญงอกงาม รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์สิ่งดีงามและการเรีนรู้ตลอดชีวิตต่อไป สอดคล้องกับการรณรงค์ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒ นาทุนมนุษย์ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ, 2561) ซึ่งทุน
มนุษย์ที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้มีเพียงทุนมนุษย์ที่เป็นคนเชื้อชาติหลักในสังคมเท่านั้น ดังเช่นสังคมไทยมีคน
หลายเชื้อชาติอยู่รวมกันทั้งแรงงานต่างด้าวที่อพยพมาทางานอย่างถูกกฎหมายประเทศไทยมีการ
อพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมากขึ้นด้วยหลายสาเหตุตามความจาเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชีวิต โดยที่แรงงานมีความหวังและต้องการ
ได้รับสวัสดิภาพและการบริการทางสังคมที่ดี พร้อมกับระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศ
ต้นทางของต้น เป็นต้น (สุนี ฉัตราคม 2553)
จากข้อมูลกรมการจัดหางาน (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562) ประเทศไทยมี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพจานวนกว่า 3,090,825 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ลาว และเวียดนาม สาหรับผู้ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับ
อนุญาตทางานตามมาตรา 59 มีจานวน 2,935,946 คน ประกอบอาชีพใช้แรงงาน กรรมกร และคน
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รับใช้ตามบ้านเป็นหลัก รัฐเองต้องมีนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
ของการควบคุม การตรวจสอบการเข้าประเทศ การพิสูจน์สัญชาติ การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิต
อีกด้วย โดยมักจัดให้ผ่านศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาจังหวัด
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความรู้และความสามารถที่จาเป็นในการทางาน
และการดาเนินชีวิตในประเทศไทย อีกทั้งยังให้ติดตัวเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ทั้ง
ในด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ทักษะการคิด ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ความสามารถในการ
สื่อสารและความร่วมมือ การรู้เท่าทันสื่อ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้
เพื่อการปฏิบัติจริง การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นไปตลอดชีวิต (วิจารณ์ พานิช 2551) ประกอบกับในปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวคิด
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านทุกอย่าง โดยมีเป้าหมาย
ที่จะปรับปรุงความรู้ความสามารถของมนุษย์ยิ่งๆ ขึ้น โดยการประชุมระหว่างชาติที่จัดโดยองค์การ
UNESCO ที่กรุงมอนตรีอัล ค.ศ.1986 ได้กาหนดสาระสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ (พีรเทพ
รุ่งคุณากร, 2553)
1. มนุษย์แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ
2. การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จากัดแต่เพียงในโรงเรียน แต่ครอบคลุมถึงการศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาสจึงไม่มีวันสิ้นสุด
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้รับการศึกษา สามารถเลือกเรียนตาม
รูปแบบที่ตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่งตามโอกาสจะอานวย
ฉะนั้น มนุษย์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้อย่างไม่มีจุดจบไปตลอดชีวิต
ที่ผ่านมารัฐและสานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ เช่น
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวด้วย โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาท้องที่นั้นเป็นผู้รับนโยบายไปสู่ปฏิบัติใน 2 รูปแบบ คือ
เปิดชั้นเรียนสายสามัญและการจัดโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการทางาน
และแนวทางในการพัฒนาชีวิตในสังคมไทยให้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าใจและยอมรับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ดังที่ พีรเทพ รุ่ง
คุณากร (2553) เน้นว่า การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ โดยเฉพาะการมีประสบการณ์ตรงและการ
ฝึกหัด ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีมักเกิดขึ้นจากการประสบการณ์และการปฏิบัติเป็นสาคัญ นอกจากนี้
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ความรู้ที่เกิดขึ้นมิใช่เพียงตัวความรู้ที่เกิดขึ้นในความคิดและความทรงจาเท่านั้น แต่เป็นความสามารถ
และทักษะต่างๆ ที่พัฒนาไปสู่ความชานาญได้ และมีทั้งความเข้าใจ ทัศนคติ มุมมอง โลกทัศน์ และ
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก รวมอยู่ ใ นการเรี ย นรู้ นั้ น ด้ ว ยเสมอ ทั้ ง ในกระบวนการและผล ซึ่ ง ความรู้ ใ น
ความหมายนี้มักเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างจากการให้ความหมายกับประสบการณ์ของตนเองและปรับผสาน
ให้เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ของตน หรือไม่ก็ค้นพบจากประสบการณ์ และการฝึกฝนของตัวเอง
เรื่อยมา บุคคลอาจจะสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือจาก
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ความรู้และการเรียนรู้ของบุคคลจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล แต่
เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและสามารถนามาใช้ทางานและดาเนินชีวิต หรือเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ตนตลอดชีวิต กล่าวได้ว่า การเรียนรู้สัมพันธ์กับชีวิตและเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
การเรียนรู้ที่ ดีจึงมุ่ งพัฒ นาบุคคลที่ เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจาวันของทุกคน ทุกเวลา ทุ ก
สถานที่
อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานต่างด้าวของศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการในกาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของรักเรียนใรกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การพัฒนาบังเกิดผล โดย
ปั จจุบั น มี แ รงงานต่างด้ าวลงทะเบี ยนเรียนเป็ น นั กศึกษาที่ ศูน ย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสายสามัญทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมายทางานอยู่มากที่สุดในประเทศ (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562) ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใด
ทาการศึกษาวิจัยหรือดาเนินการสารวจความต้องการในการเรียนรู้ของแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง
ผู้วิจัยฐานะเป็นนักศึกษาในระดับชั้นมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์จึงมี
ความสนใจศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จัวหวัดสมุทรสาคร ในภาคการศึกษาที่
2/2562 มีจานวนผู้ลงทะเบียน รวม 69 คน จาแนกเป็นเรียนในระดับประถมศึกษา จานวน 42 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน14 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 13 คน ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นแรงงานเมียนมาร์ด้วยที่มาและเหตุผลดักล่าวผู้วิจัยมีคาถามในการวิจัยดังต่อไปนี้.
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คาถามงานวิจยั
1. ความต้องการพั ฒ นาทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนั กศึกษาชาวเมียนมาร์ศูน ย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครมีอะไรบ้าง
2. ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชาวเมียนมาร์ศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครเมื่อจาแนกตาม
เพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษาแล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครจาแนก
ตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา
สมมติฐานงานวิจัย
1. ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ที่เป็นแรงงานชาว
เมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษามีความแตกต่างกัน
ขอบเขตงานวิจัย
1.ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัย
1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวม 12 ทักษะอันประกอบด้วย
- กลุ่ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานทางการศึ ก ษา 4 ทั ก ษะ ได้ แ ก่ การอ่ า น การเขี ย น
คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ 4 ทักษะ ได้แก่ การคิด ความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม การสื่อสารและความร่วมมือ และด้านการรู้เท่าทันสื่อ
- กลุ่มทั กษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน 4 ทักษะ ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ การ
เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น
2) แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3) แรงงานต่างด้าว
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- ที่มาของผู้ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
2. ขอบเขตประชากร ได้แก่
- นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาจานวน 42คน ระดับมัธยมศึกษาจานวน 14คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 13คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
- ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
4. ขอบเขตพื้นที่และเวลา
4.1 ขอบเขตพื้นที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
4.2 ขอบเขตเวลา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

เพศ
ช่วงอายุ
ระดับชั้นการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาชาวเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร
1. ความต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
- การอ่าน
- การเขียน
- คณิตศาสตร์
- การประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และ
คณิตศาสตร์
2. ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในสังคม
สมัยใหม่
- การคิด
- ความเข้าใจทางวัฒนธรรม
- การสื่อสารและความร่วมมือ
- ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
3. ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
- การเรียนเพื่อรู้
- การเรียนรู้เพือ่ การปฏิบัติจริง
- การเรียนรู้เพือ่ การเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง
- การเรียนรู้เพือ่ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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นิยามศัพท์
1. ความต้องการพัฒนา หมายถึง ระดับความสนใจหรือความตั้งใจของนักศึกษาเมียน
มาร์ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ที่ จ ะ
เปลี่ย นแปลงตนเองในพฤติ กรรมการเรียนรู้ต่ างๆ รวมทั้ งการได้ รับ โอกาสการสนั บ สนุ น และสิ่ ง
สนับสนุนจากผู้อื่น อันนาไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการพัฒนานี้สามารถวัดได้
ด้วยแบบสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตของอาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร 2562
2. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในกรอบ
แนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ทักษะได้แก่
1). กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์
และการประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 2). กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
ประกอบด้วย การคิด ความเข้าใจทางวัฒนธรรม การสื่อสารและความร่วมมือ และการรู้เท่าทันสื่อ
3). กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง
การเรีย นรู้เพื่ อ การเป็ น ตั วเองและพั ฒ นาตนเอง และการเรียนรู้เพื่ อ การอยู่ร่วมกั น กั บ ผู้ อื่ น ซึ่ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 การอ่าน หมายถึง ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย –
ภาษาอังกฤษรวมทั้ งการฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง ความอยากรู้และเข้าใจความหมายของป้าย
ข้อความภาษาไทย สัญลักษณ์จราจร ป้ายบอกทางภาษาไทย ป้ายรถสาธารณะ ฉลากผลิตภัณฑ์และ
ยา หนังสือราชการต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ในชีวิตประจาวัน ป้ายเมนูอาหารภาษาไทย ความสนใจ
ในการฝึกจับประเด็นสาคัญ หรือสรุปความสื่อภาษาไทยที่อ่าน ความสามารถในการอ่านเนื้อเพลง
ภาษาไทยที่ชอบฟัง ความสามารถในการเข้าใจหนังสือสัญญาภาษาไทยหรือ ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งใน
การพูด การฟัง การเขียน และการดาเนินชีวิตประจาวัน อักษรย่อในภาษาไทยได้
2.2 การเขียน หมายถึง ความสนใจที่จะฝึกเขียนประวัติส่วนตัวของตนเองเป็น
ภาษาไทย เพื่อที่จะใช้สาหรับติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น ในการทางานเอกสารและธุรการ การทางาน
เขียนภาษาไทยตามคาบอกของผู้อื่น เขียนสรุปความเป็นภาษาไทยจากเรื่องที่ฟัง เขียนพยัญชนะ สระ
และเครื่องหมายต่างๆ หรือเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายลางาน หรือเพื่อบอกความ
ต้องการต่างๆได้อย่างถูกต้อง
2.3 คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานอาทิ บวก
เลขในใจได้เร็วและถูกต้อง ลบเลขได้คล่อง ท่องและใช้สูตรคูณต่างๆ ในการคานวณได้คล่อง การหาร
เลขได้เร็วและถูกต้อง การคิดการรับเงินและทอนเงินได้อย่างถูกต้อง การคานวณและอ่านค่าตัวเลข
ต่างๆ ในทางสถิติ ความสามารถใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การใช้เครื่องคิดเลข
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2.4 การประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสนใจที่
จะฝึกหัดและเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้งนาความรู้คณิตศาสตร์มาใช้
ในชีวิตประจาวันได้จริงทั้งการออกเสียงพยัญชนะ ตัวเลขและการอ่านค่าคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสามารถสื่อสารกับคนไทยด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อปรับรายได้ให้สูงขึ้น เพื่อเปลี่ยน
อาชีพ เพื่อพัฒนางานที่นักศึกษาทาอยู่ให้ดีขึ้นพร้อมกับฝึกมารยาทในการสื่อสารกับคนไทย เช่น การ
ขอโทษและขอบคุณ
2.5 การคิ ด หมายถึ ง ความอยากที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถฝึ ก กาคิ ด ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องตามจริง ป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงใน
สั ง คม ฝึ ก คิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ฝึ ก ให้ ต นเองเป็ น ผู้ มี เหตุ ผ ล ฝึ ก จนรู้ วิ ธี รั บ มื อ และแก้ ไขปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม ฝึกตนเองให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ฝึกสร้างหรือทาสิ่งต่างๆในแบบของ
นักศึกษาเอง ฝึกพัฒนาตัวเองให้ได้รับความคิดใหม่ๆ ฝึกปฏิบัติต่างๆของนักศึกษา ฝึกคิดในแนวทาง
ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม ฝึกจิตให้มีความคิดเชิงบวก ฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่นักศึกษาทาได้จริงฝึกให้เข้าใจ
ในความคล้ ายคลึงและความแตกต่างระหว่างตัวนักศึกษาและผู้อื่น ผ่านการให้ ผู้สอน เพื่ อน หรือ
หัวหน้างานช่วยสอนงานนักศึกษา
2.6 ความเข้าใจทางวัฒนธรรม หมายถึง ความสนใจที่จะเรียนรู้ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากนักศึกษาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ตลอดจนต้องการนาเสนอหรือแสดงออกทางวัฒนธรรมของนักศึกษาให้ผู้อื่น
รับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
2.7 การสื่อสารและความร่วมมือ หมายถึง ความสนใจที่จะฝึกภาวะผู้นาและการ
ทางานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคลและลดความ
ขัดแย้งฝึกเทคนิคการพูดที่ดีและเกิดประโยชน์
2.8 การรู้ เท่ าทั น สื่ อ หมายถึ ง ความอยากที่ จ ะฝึ ก ให้ ตั ว เองรู้ เท่ าทั น สื่ อ เช่ น
สามารถที่จะจาแนกประโยชน์และโทษของสื่อ สืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆอย่างมีเทคนิค รู้วิธีใช้สื่อใน
โลกยุคใหม่เหมาะสม รู้วิธีวิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์และไม่หลงเชื่อง่าย รู้วิธีและฝึกการประเมิน
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้จริง รู้วิธใี ช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รู้วิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่นทางออนไลน์
2.9 การเรียนเพื่อรู้ หมายถึง ความต้องการคาแนะนาต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียน
เพื่อรู้ เช่น คาชี้แนะให้นักศึกษารู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม การช่วยเหลือให้นักศึกษารู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวนักศึกษาเองกับผู้อื่น ฝึกสติ ฝึกความจาประยุกต์ใช้วิธีการที่
นักศึกษาเรียนมาสู่ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมงานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนการสอนแบบที่สามารถนาไปใช้ได้จริงที่เน้นการปฏิบัติ
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2.10 การเรีย นรู้เพื่ อ การปฏิ บั ติ จ ริง หมายถึ ง เช่ น การได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ที่
หลากหลายมีที่ปรึกษาช่วยดูแล ค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวนักศึกษาเองกาหนดการเรียนรู้
ในแบบของตัวนักศึกษาเอง อยากได้วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตจากประสบการณ์ของคน
อื่นๆ ต้องการค้นพบวิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัวของนักศึกษาเอง
2.11 การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง หมายถึง เช่น การแสวงหา
การเรีย นรู้วิธีป รับ ปรุงบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ศึ ก ษา รู้จัก ตนเองและวิธีก ารพั ฒ นาตนเองตามสังคมที่
นักศึกษาอยู่ไปพร้อมกับเรียนรู้จากผู้ที่สามารถฝึกและดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมา รวมทั้งสนใจ
วิธีการฝึ ก จิต ใจให้ เป็ น มนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ต้ อ งการการแนะแนวที่ เหมาะสมช่ วยในการปรับ ตั วของ
นักศึกษาให้ทันโลกยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องการเรียนรู้และรักษาอัตลักษณ์ของเชื้อชาติ
ของนักศึกษา
2.12 การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น หมายถึง ความสนใขของนักศึกษาที่
อยากเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เพื่อที่จะส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ไม่ใช่เอาแต่แข่งขัน ต้องการเรียนรู้กฎหมายของไทยและนานาชาติเพื่อรักษาสิทธิของนักศึกษา
ต้องการการจัดการศึกษาที่ช่วยให้การใช้ชีวิตร่วมกันในความแตกต่างสามารถมีความสงบสุข ต้องการ
เรียนรู้วิธีการและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน
3. นักศึกษาแรงงานเมียนมาร์หมายถึง คนสัญ ชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทางานอย่างถูก
กฎหมายและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสมุ ท รสาคร ในภาคการศึกษา 2/2562 ทั้งในระดับ ประถมศึกษาจานวน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้และ
สมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ข้อมูลในการจัดทานโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเมียนมาร์ของศูนย์
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ต่างๆ
2. ได้ข้อมูลเป็นแนวทางแนวทางให้กับผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
จัดทาหลักสูตร การสอน และการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาเมียนมาร์โดยเฉพาะ
แรงงานเมียนมาร์ได้
3. เป็นแนวทางการศึกษาและการทางานวิจัยต่อเนื่องของนักวิจัยและผู้สนใจต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์ ศูน ย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุท รสาคร ผู้วิจัยได้
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
1. แนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
4. การจัดการศึกษานอกระบบสาหรับแรงงานต่างด้าว
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
1. แนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.1 ความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 (21st)หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.2001 – ค.ศ.2100 หรือ
พ.ศ.2544 – พ.ศ.2643 (ทรูป ลู ก ปั ญ ญา,2552) ทั้ งนี้ ได้ มี นั ก วิช าการให้ ค วามหมายของทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้
Pearson Education,Inc. (2009) ได้ให้ความหมายของทักษะในศตวรรษที่
21 ไว้ว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถพิเศษที่เด็กจะต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถ
เตรียม ตัวสาหรับความท้าทายในการทางานและการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
สุนทรียา สุวรรณโคตร (2560 หน้า 9-10 ) ได้สรุปความหมายของ ทักษะและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางในการแสวงหา
ความรู้ต่างๆเพื่อนามาพัฒนาให้เกิดทักษะที่สาคัญ 3 ด้าน อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน
วิจารณ์ พานิช (2556 หน้า 14-15 ) ได้อธิบายความหมายของ ทักษะและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะที่ สาคัญ 3 ด้าน
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ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและการทางาน
ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว (2554 อ้างถึง Dede.2007 ; Cedefop,2008 ; Ananiadou
and Claro. 2009) ได้สรุป ความหมายของ ทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง สมรรถนะความสามารถในการทางานให้สาเร็จ โดยมีการผสมผสาน
ความรู้เดิมและความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จนเกิดเป็นความเข้าใจและสามารถนาเอาไปใช้ เพื่อต่อยอดและ
สามารถนาเอาความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาต่างๆ
ภ า คี เพื่ อ ทั ก ษ ะ แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21 (Partnership for 21st Century
Skills,2011)ได้ให้ ความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง
ทักษะที่สาคัญที่นักเรียนพึงมีเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียน การทางาน และการดารงชีวิต
วิจารณ์ พานิช (2555 : 18-19) ได้ให้ความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะในศตวรรษที่
21 หมายถึง ทักษะการดารงชีวิตที่คนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิภาวี ศิริลักษณ์ (2557: 15) ได้ให้ความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถที่บุคคลพึงมีเพื่อเตรียมตัวสาหรับการดารงชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ความท้าทายของสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21
วีรลั กษณ์ คาล่า (2558 หน้ า 9) ได้กล่าวถึง ความหมายของ ทั กษะและการ
เรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ไว้ ว่ า การเรี ย นรู้ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 21 นั้ น เป็ น วลี ที่ ได้ ถู ก ก าหนดให้ เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการทางานเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้เพื่อหวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
จัดการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านการสร้างทั กษะที่มีลักษณะของการศึกษาวิจัยใน
เชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สุชารินี จันทร์คู่ (อ้างถึง จินตนา สุจจานันท์ 2556) ได้สรุป ความหมายของ
ทักษะและการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า คือ การพั ฒ นาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการ
ปรับตัวที่จะช่วยให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว
จากความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถ และทักษะที่สาคัญที่บุคคลพึงมีเพื่อเตรียมตัวสาหรับการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคน จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิต การทางาน และการอยู่
รวมกันกับผู้อื่น
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1.2 ทักษะในศตวรรษที่ 21
ทุ ก คนต้ อ งเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต คื อ การเรีย นรู้ 3Rs x 7Cs ตามแนวคิ ด ทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 โดย Trilling and Fadel (2009) ได้อธิบายองค์ประกอบการ เรียนรู้เป็น 3Rs x 7Cs
โดย 3Rs คื อ Reading (อ่ า นออก) (W)Riting (เขี ย นได้ ) และ (A)Rithemetics (คิ ด เลขเป็ น ) 7Cs
ได้ แก่ การคิ ด อย่ างมี วิจารณญาณและทั กษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (Communications, Information, and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
Literacy) และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง เน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกุญแจที่
ส าคั ญ ซึ่ งTrilling & Fadel (2009) ได้ เสนอแนวคิ ด ทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ยการ
เรียนรู้3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ Reading (การอ่าน) WRiting (การเขียน) และ ARithemetics (คิด
เลขเป็ น ) ส่ ว น 7Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า น การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการ สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity &
Innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจความต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า ง กระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural
Understanding) ทั ก ษะด้ านความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะ ผู้ น า(Collaboration,
Teamwork & Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication,
Information & Medial Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computing
and ICT literacy) และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning self-reliance) โดย
มีรายละเอียดของแต่ละทักษะดังต่อไปนี้
1.2.1 กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
Reading (อ่านออก) หมายถึง ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องตามอักขระ อ่านแล้วเข้าใจ เนื้อหา และตีความเรื่องที่อ่านได้ตรงประเด็น
WRiting (เขียนได้) หมายถึง มีความสามารถในการเขียนได้ดี และถูกต้องตาม
หลัก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ตรงประเด็น
Arithmetic (คิดเลขเป็น) หมายถึง มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน
และ สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาลได้
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1.2.2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and Problem
solving) หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิด อย่างเป็นระบบและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
การคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity & Innovation) หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด เชิงบวก เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ในการพัฒนางาน
ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า ง วั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural
Understanding) หมายถึงความเข้าใจในความแตกต่างของ บุคคลและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า(Collaboration,
Teamwork & Leadership) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทางานเป็นทีม
การแสดงภาวะผู้นาเพื่อบรรลุสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร การรู้ เ ท่ า ทั น สารสนเทศ และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
(Communication, Information & Medial Literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง ค้นหา
วิเคราะห์ ประเมินและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความสามารถในการใช้สื่อ สารสนเทศต่างๆ
ทั กษะด้านคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
and ICT literacy) หมายถึง ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning self-reliance) หมายถึง
ความสามารถในการ ปรับตัว ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม
การเป็นแบบอย่างที่ดี และ แนวทางในการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต
จากที่ กล่ าวมานั้น สรุป ได้ว่า ทักษะ3Rs และทั กษะ 7Cs เป็ นทักษะพื้ นฐานที่
สาคัญของมนุษย์ เพราะเป็นแนวทางการพัฒนาการตนเองในทุกๆด้านให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถนาสิ่งที่
ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตและ สังคม และสามารถปรับตัวเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงได้
1.2.3 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
แนวคิดการเรียนรู้แบบจตุสดมภ์การศึกษา (Four Pillars of Education) ในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของมนุษย์ให้มีความพร้อมและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา สังคมและอารมณ์ที่ผ่านมามีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาหลากหลายรูปแบบ 1 ใน

14
วิธีที่ดีที่สุด คือ การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้องค์การ
ยูเนสโกได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสาหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยได้เสนอ แนวคิด
จตุสดมภ์การศึกษา ( Four Pillars Of Education) ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก 4 ประการได้แก่
1 การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) หมายถึง การแสวงหาการองค์ความรู้
ต่างๆที่มุ่งเน้นที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเป็นประโยชน์ และสามารถนามาต่อยอดองค์ความรู้
นั้นเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะรวมไปถึงการเรียนเพื่อรู้ในสิ่งที่ตนเองใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การเรียนภาษาต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใน
เรื่องอื่นๆ การเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
2 การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการ
ลงมือทา เพื่อนาไปต่อยอดสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเรียนรู้เพื่อการลงมือทานี้ เป็นการ
พัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้มีความหลากหลาย เช่น การฝึกหัดใช้เครื่องจักกลเพื่อลดกาลังกาย
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการลดเวลาและกาลังสมองในการคิดคานวณ รวมทั้งยังมีประโยชน์ในการ
พัฒนาความสามารถในการทางานได้อย่างมีความสุข หรือการทางานเป็นเป็นทีมที่ต้องเน้นการร่วมมือ
กันสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ได้ตามเป้าหมาย
3 การเรียนรู้เพื่ อที่ จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) หมายถึง การ
เรียนรู้เพื่อการดารงชีวิต การเรียน การทางาน และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยเป็นการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการพัฒ นาตนเอง ดารงชีวิตอย่างมีคุณ ภาพพั ฒ นาความสามารถของ
ตนเองและใช้ความสามารถนั้นในการพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น และใช้เป็นกลไกสาคัญใน
การยุติความรุนแรงและป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสังคม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติที่
หลากหลาย ทั้งความแตกต่างในด้านศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และความเป็นอยู่
4 การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการรู้จักตนเอง
อย่างลึกซึ้ง รู้ถึงระดับความสามารถศักยภาพของตนเอง ความถนัด ความสนใจ และสามารถแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน เช่น การฝึกอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เป็นต้น
1.3 ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สุนทรียา สุวรรณโคตร (2560 หน้า 11) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า เป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะ ที่จาเป็นเพื่อการดารงชีวิต
และการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเรียนรู้
นั้นต้องให้จะต้องเกิดขึ้นภายในตัวของผู้นั้น
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้กล่าวว่า ทักษะความรู้ที่จาเป็น
ต่อการเป็นพลเมืองและการทางานในศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 ถึงแม้บาง
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ทักษะจะมีลักษณะเป็นทักษะที่ถาวร (Perennial Skills) ซึ่งมีการพัฒนาตามช่วงเวลา เช่น ทักษะ
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ อันได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดอย่างมี
วิ จ ารณ ญ าณ (Critical Thinking) การสื่ อ สาร (Communication) และการท างานเป็ น ที ม
(Collaboration) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีการพัฒนาไปตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จนบาง
ทักษะมีความสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน และในบางทักษะก็มีลักษณะที่เป็นทักษะที่เกิดขึ้นมา
ใหม่ตามยุคสมัย เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น
วี ร ลั ก ษณ์ คาล่ า (2558 หน้ า 10 ได้ อ้ า งถึ ง พี ร ะ พนาสุ ภ น 2558 ) ถึ ง
ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะความสามารถมรการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน
เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ อันเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆจนชานาญ ซึ่ง Sir William Curtis ได้เคยเสนอ
ทักษะที่จาเป็น 3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) Arithmetic (คิดเลข
เป็ น ) แต่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น 3R เป็ น ทั ก ษะการรู้ อ่ า นเขี ย น (Literacy) รู้ ค ณิ ต
(Numeracy) เข้าใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information and Communication Technology
Literacy)
วิจารณ์ พานิช (2555 หน้า 15-16) ได้กล่าว่า ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ความสามารถในการทางานซึ่งความสามารถนั้นไม่ได้วัดที่ ปริมาณความรู้ว่ามี
มากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ความอยากเรียนรู้ การสนุกกับการเรียนรู้ รวมไปถึงการมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี สามารถปรับตัวได้ทุก
ครั้งที่พบอุปสรรคและปัญหาชีวิต
1.4 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
พีรเทพ รุ่งคุณากร (2553) ระบุว่า การเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการ
และผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก และทักษะ
ต่างๆ เกิดเป็น ความสามารถที่ คงทนใช้ในการดารงชีวิตของบุ คคลซึ่งจะแสดงออกมาให้ ผู้อื่นรับ รู้
หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นผลมาจากประสบการณ์และ/หรือจากการฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และทุกสถานที่ และเกิดได้ทั้งที่ มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ การเรียนรู้นี้แม้มิใช่การตอบสนองตาม
ธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ แต่ต้องอาศัยพัฒนาการ โอกาส และการสนับสนุนต่างๆ ที่มีความ
เหมาะสมด้วย เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับนักวิชาการและ
นักจิตวิทยาหลายท่านที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวรและเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
หรือพึงประสงค์จะนาไปสู่การพัฒนาตนที่ดีขึ้น
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการและผลสืบเนื่องตลอดชีวิต พีรเทพ รุ่งคุณ ากร
(2553) อธิบ ายถึงหลักสาคัญ 5 ประการตามแนวคิดสากลของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
learning) คื อ 1) การเรี ย นรู้ ที่ จ ะเรี ย นรู้ แ ละที่ จ ะรู้ (Learn how to learn and to know)
หมายถึง ความสามารถค้นพบวิธีเรียนรู้แบบที่เหมาะสมกับตัวเองและมีการแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วย
การชี้น าตนเอง (Self-directedness) เพื่ อจะได้รับ คุณ ประโยชน์ จากการเรียนรู้และการศึ กษาไป
ตลอดชีวิต 2) การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติ (Learn how to do) หมายถึง ความสามารถนาความรู้ไป
ปฏิบัติหรือปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตและอนาคตได้ รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอง 3) การ
เรียนรู้ที่จะเป็นตัวเอง (Learn how to be) คือ ความสามารถในการพัฒนาตนจนบรรลุศักยภาพใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจในตัวเอง และ
เป็ น ตั ว ของตั ว เอง 4) การเรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ กั บ ผู้ อื่ น (Learn how to live together) หมายถึ ง
ความสามารถในการปรับตัวและดาเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วย
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และ 5) การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตน (Learn how to change or to
transform) หมายถึ ง ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลงตั ว เองให้ เท่ า ทั น และเหมาะสมความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลก หลักการทั้ง 5 ประการนี้ บุคคลทุกคนถือว่าเป็นผู้เรียน (Learner)
ในสั งคมแห่ งการเรีย นรู้ (Learning society) และจ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ โอกาสและการสนั บ สนุ น ทาง
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong education) ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
เหมาะสมทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัยตลอดช่วงชีวิตของทุกคนทั้งในวัย
เด็กและวัยผู้ใหญ่
พีรเทพ รุ่งคุณากร (2553) เน้นว่า การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ โดยเฉพาะ
การมีประสบการณ์ตรงและการฝึกหัด ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีมักเกิดขึ้นจากการประสบการณ์และการ
ปฏิบัติเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ความรู้ที่เกิดขึ้นมิใช่เพียงตัวความรู้ที่เกิดขึ้นในความคิดและความทรง
จาเท่านั้น แต่เป็นความสามารถและทักษะต่างๆ ที่พัฒนาไปสู่ความชานาญได้ และมีทั้งความเข้าใจ
ทัศนคติ มุมมอง โลกทัศน์ และอารมณ์ความรู้สึกรวมอยู่ในการเรียนรู้นั้นด้วยเสมอ ทั้งในกระบวนการ
และผล ซึ่งความรู้ในความหมายนี้มักเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างจากการให้ความหมายกับประสบการณ์ของ
ตนเองและปรับผสานให้เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ของตน หรือไม่ก็ค้นพบจากประสบการณ์และการ
ฝึกฝนของตัวเองเรื่อยมา บุคคลอาจจะสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองหรือ จากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ความรู้แ ละการเรีย นรู้ข องบุ ค คลจึ งไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ อ ยู่
ภายนอกตัวบุคคล แต่เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและสามารถนามาใช้ทางานและดาเนินชีวิต หรือ
เป็นปัจจัยในการพัฒนาตนตลอดชีวิต กล่าวได้ว่า การเรียนรู้สัมพันธ์กับชีวิตและเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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กับการดาเนินชีวิต การเรียนรู้ที่ดีจึงมุ่งพัฒนาบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจาวันของทุกคน
ทุกเวลา ทุกสถานที่
ในปัจจุบัน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านทุกอย่าง โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้ความสามารถ
ของมนุ ษ ย์ ยิ่ ง ๆ ขึ้ น โดยการประชุ ม ระหว่ า งชาติ ที่ จั ด โดยองค์ ก าร UNESCO ที่ ก รุ ง มอนตรี อั ล
ค.ศ.1986 ได้กาหนดสาระสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ (พีรเทพ รุ่งคุณากร, 2553)
1. มนุษย์แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรียนรู้
จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ
2. การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จากัดแต่เพียงในโรงเรียน แต่ครอบคลุมถึงการศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาสจึงไม่มีวันสิ้นสุด
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้รับการศึกษา สามารถเลือก
เรียนตามรูปแบบที่ตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่งตามโอกาส
จะอานวย ฉะนั้น มนุษย์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้อย่างไม่มีจุดจบไป
ตลอดชีวิต
รูปแบบสาคัญของการเรียนรู้
พีรเทพ รุ่งคุณากร (2553) ได้อธิบายถึงรูปแบบสาคัญของการเรียนรู้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การมีประสบการณ์ตรงและการสังเกต กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เกิด
จากการรับรู้และให้ความหมายหรือการตีความในประสบการณ์ส่วนบุคคล ดังนั้น การมีประสบการณ์
ตรงที่มีการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสอย่างชัดเจน เช่น การเห็น การฟัง การได้กลิ่น การลิ้มรส หรือ
การจั บ ต้ อ งสั ม ผั ส จนเกิ ด ความรู้ สึ ก หรื อ ความคุ้ น ชิ น อย่ า งเด่ น ชั ด จึ ง มี ค วามส าคั ญ เป็ น พิ้ น ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ผู้เรียนให้ความหมายทางบวก เห็นคุณค่า หรือมีความสนใจ ความพอใจ
หรือความนิยมชื่นชม ยิ่งทาให้เกิดการเรียนรู้เร็วมากขึ้น การสร้างทัศนคติที่ดีให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
พึงพอใจจะช่วยทาให้การมีประสบการณ์ตรงและการสังเกตเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่ง
2. การสาธิตและการเลียนแบบ การเรียนรู้ที่สาคัญรูปแบบหนึ่ง คือ การเห็นตัว
แบบกระทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะตัวแบบที่ผู้เรียนชื่นชอบจะยิ่งทาให่เกิดความสนใจ และ
หากผู้เรียนมีความสามารถหรือได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาให้เลียนแบบได้ การเรียนรู้ยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และทาให้เกิดทักษะความชานาญ อันนาไปสู่การต่อยอด หรือพลิกแพลงสร้าง
แบบของตัวเองที่แตกต่างไปจากเดิม
3. การเรียนรู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ผู้เรียนเรียนรู้และสร้าง
ความรู้เองจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยครูสามารถช่วย
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สนับสนุนผู้เรียนให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของเขาได้ด้วยการยจัดสภาพการณ์ที่เหมาะสม
กล่าวคือ เน้นความสาคัญ ของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสาคัญ ของความรู้เดิม โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกไปสังเกตสิ่งที่เขาเองสนใจใคร่รู้และนามาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่เป็นสุข ทั้งนี้ต้องมีการสรุปผลการค้นพบ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารหรือ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว เพื่อตรวจสอบความรู้ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สิ่งที่จาเป็นของการเรียนรู้ในแนวทางนี้ คือ ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบอย่างรู้จริงว่า ลึกๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความสาคัญมากน้อย
เพียงไร และทาการศึกษาค้นคว้าต่อไปยิ่งขึ้นให้เกิดความลึกซึ้งจนถึงรู้แจ้ง ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
รู้จักสังเกตและสารวจสิ่งต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อๆ ไป
โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบเน้นความร่วมมือให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการยอมรับนับถือเคารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับชีวิตจริงจนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้ เป็นกิจกรรมที่ท้าทายกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน และเมื่อผู้เรียน
ค้นพบความรู้แล้วครูต้องช่วยผู้เรียนประเมินความคิดรวบยอด ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด
ต่างๆ
4. การชี้ น าตนเองในการเรี ย นรู้ แ ละการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ ต่างๆ เป็นสิ่งที่ มีค่า ซึ่งจาเป็นต้องเริ่มจากความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเองและการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การสมัครใจไปศึกษาด้วยตนเองกับครูผู้ชานาญ ผู้รู้ หรือปราชญ์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ การเยี่ยมชมสถานที่และใช้แหล่งเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ตาม
ความถนัดและความสนใจ และนาประสบการณ์หลายอย่างมาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนรู้ หรือสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถนาผลการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
5. การเชื่อมกับเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ชุมชน
ครอบครัว องค์กรต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และไดรับ
ประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบใด สิ่งที่สาคัญ คือ ผู้เรียนใฝ่รู้
มีใจรักที่จะเรียนรู้ กับการสนับสนุนของครู ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน โดยครูควร
มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล ย่อมจะทาให้ผู้เรียนยินดีเป็นศิษย์ มีความศรัทธาต่อครู
อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนา
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การจัดการเรียนรู้
โดยทั่วไป การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (พีรเทพ
รุ่งคุณากร, 2553)
1. การก าหนดทิ ศ ทางของการจั ด การเรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้ ไ ม่ ใช่ ตั ว
เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการ ดังนั้นจึงต้องกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้เป็นเครือ่ งมือนาไปสู่จุดหมาย
2. กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถื อ เป็ น หั ว ใจในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยกัน ควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและเกิดจากความเข้าใจ โดย
ผู้เรียนและผู้สอนมีบทบาทรับผิดชอบต่อตนเองร่วมกัน
3. การพัฒนาคลังความรู้หรือขุมความรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ มิใช่
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว เพื่อใช้พัฒนาให้เกิดคลังความรู้ที่ใช้การได้ โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและพัฒนาคลังความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีทักษะ
ความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และคาตอบต่างๆ ที่ตนต้องการ สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
องค์ประกอบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ Carl R. Rogers (1996 : 62 ในพีรเทพ รุ่ง
คุณากร, 2553 ) ที่เชื่อว่า มนุษย์นั้นเป็นผู้มีศักยภาพ มีพลังในการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ มี ความหมายต่อตนเอง มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น
ความสาเร็จของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้เรียน Rogers เสนอว่า ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้
ชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่เลือกและวางแผนสิ่ง
ที่ตนจะเรียนหรือมีส่วนร่วมในการเลือก เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการรับผิดชอบต่อการเรียน ตลอดจน
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องสนใจประสบการณ์ เดิมและความ
ต้องการของผู้เรียนช่วยเชื่อมโยงมาสู่เนื้อหาและ เทคนิคการสอนที่เหมาะสม สนุก และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอย่างมากที่สุดในการเรียนรู้และได้ค้นพบเอง รวมทั้งบรรลุผลสาเร็จของงานการเรียนรู้ที่พวก
เขาริเริม่ ด้วยตนเอง
4. สัมพันธภาพที่ดี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมความเจริญ งอกงาม พัฒ นา
ความเป็นผู้ใหญ่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ครูคือผู้อานวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูจะต้องมีความสามารถ
ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และสามารถจัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะช่วยเหลือโดยไม่มี
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เงื่อนไข ครูจะต้องให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน
โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นได้
6. การช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเอง การจัดการเรียนรู้ควร
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง มั่นใจในตนเอง และสามารถจัดการหรือ
ควบคุมตนเองได้มากขึ้น
7. การจัดการเรียนรู้ต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ครู
ต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ในรูปแบบและมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน จึงต้องแสวงหาวิธีการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสมในแต่ละคน
วิธีการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้มีห ลากหลายวิธี ที่ครูต้องนาไปปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับ และ
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่สอนกับเป้าหมาย ครูต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาสู่การเรียนการสอนที่
เป็นวิชาเฉพาะ และทาให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย
ครูจึ ง ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถของผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล โดยให้
ความสาคัญต่อความต้องการ แรงจูงใจภายใน และความสามารถที่จะพัฒนาของผู้เรียน ผ่านการจัด
บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มี สภาพแวดล้อมเป็ นมิ ตร อบอุ่น ปลอดภัย มีครูคอยชี้แนะและ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างสะดวกจนบรรลุผล ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหากมีส่วนร่วมในการและ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาด้วยตนเอง โดยสรุปมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้ (พีรเทพ รุ่งคุณากร
, 2553)
1. วิ ธี เน้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ บ นพื้ น ฐาน
สัมพันธภาพที่ดี หรือแบบร่วมมือและพัฒนาทักษะทางสังคม ใช้ประสบการณ์ของครูและผู้เรียนเพื่อ
ช่ วยผู้ เรี ย นพั ฒ นาความรู้ กิ จ กรรมส าคั ญ ที่ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยวิธี นี้ คื อ การจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ ช่วยเหลือกัน รวมทั้งกาลังใจแก่กันและกัน
2. วิธีเน้น ประสบการณ์ เป็ นวิธีการส่งเสริมความรู้โดยประสบการณ์ และการ
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ผู้ เรีย นจะเกิ ด การเรีย นรู้ข องตนโดยตรงและได้ รับ ประสบการณ์ ด้ านอารมณ์
ความรู้สึกที่จะนามาปรับความรู้ เจตคติ และค่านิยมของตน ผู้เรียนนาเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้เรียนเอง
3. วิธีเน้ น ที่ ชั้ น เรีย น เป็ น การจั ด การเรียนรู้ที่ เน้ น บรรยากาศแหล่ งการศึ ก ษา
กิจกรรมกาเรียนรู้อาศัยเนื้อหาวิชาที่ ครูทาความตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของวิธีเรียนและ
ความรับผิดชอบ
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4. วิธีเน้นที่การบูรณาการ เป็นวิธีการที่ครูใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ กาหนดเป้าหมายการเรียนร่วม และยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความแตกต่ างระหว่างบุคคล ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง ให้ผู้เรียนได้เรียนจาก
ประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้คาปรึกษา วางแนวกิจกรรม และ
ประเมินผล
อาจกล่าวว่า ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาธรรมชาติของตนเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญและต้องจัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้รู้จักคิดเป็น ทาเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องต่อชีวิต
พีรเทพ รุ่งคุณากร (2553) เห็นว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ ครูต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ทากิจกรรมนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบ
ทุกด้านทั้งทางกาย ทางสติปัญญา ทางจิตใจ และทางสังคม มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถนาวิธีการเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตรงตามหลัก CIPPA ของทิศนา แขมณี ที่ว่า
C มาจากค าว่ า Construction หมายถึ ง ผู้ เรี ย นมี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ ว ย
ตนเองตามแนวคิดของ “Constructivism”
I
มาจากค าว่ า Interaction หมายถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น หรื อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม
P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึ ง การให้ ผู้ เรีย นมี โอกาส
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย
P มาจากคาว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
A มาจากคาว่า Application หมายถึง การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีแต่เพียงการสอนเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาดการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้จะ
ทาให้ผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติทาให้การเรียนไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงหมายถึง
1 การอ่าน หมายถึง การรู้และเข้าใจความหมายของป้ายข้อความภาษาไทย
รอบตัว จับประเด็นสาคัญ หรือสรุปความได้จากสื่อภาษาไทยที่อ่าน รู้ความหมายของภาษาไทยได้
ถู ก ต้ อ ง อ่ านเนื้ อ เพลงภาษาไทยที่ ช อบฟั งได้ รู้ ค วามหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ จ ราจร ป้ า ยบอกทาง
ภาษาไทยบนท้องถนนและที่รถสาธารณะ อ่านฉลากภาษาไทยที่ติดบนผลิตภัณฑ์และยา อ่านหนังสือ
สัญ ญาภาษาไทยหรือหนั งสื อราชการต่างๆ อ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิ ม พ์ ในชีวิตประจาวัน อ่าน
ภาษาไทยจากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจาวัน อ่านภาษาไทยจากสื่อใกล้ตัว เช่น เมนูอาหารภาษาไทย
การฝึ ก อ่านภาษาไทยของฉั น ใช้ ป ระโยชน์ ได้ จริงทั้ งในการพู ด การฟั ง การเขียน และการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ฉันควรอ่านอักษรย่อในภาษาไทยได้ และความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2 การเขียน หมายถึง ความสามารถของทั กษะด้านการเขียนภาษาไทยอย่าง
ถู ก ต้ อ ง สามารถเขี ย นประวั ติ ส่ ว นตั ว เป็ น ภาษาไทย การเขี ย นเอกสารภาษาไทยส าหรั บ ติ ด ต่ อ
หน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้อง การเขียนภาษาไทยตามคาบอกของผู้อื่นได้ตรงและถูกต้อง การฝึกเขียน
สรุ ป ความเป็ น ภาษาไทยจากเรื่ อ งที่ ฟั ง การเขี ย นตั ว หนั ง สื อ ภาษาไทยทั้ ง พยั ญ ชนะ สระ และ
เครื่องหมายต่างๆได้สวยงาม การเขียนภาษาไทยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายลางาน
หรือเพื่อบอกความต้องการต่างๆ การเขียนภาษาไทยที่ใช้ช่วยพัฒนาการทางาน เช่น ในการทางาน
เอกสารและธุรการ
3 ทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานอาทิ
ฉับวกเลขในใจได้เร็วและถูกต้อง ลบเลขได้คล่อง ท่องและใช้สูตรคูณต่างๆ ในการคานวณได้คล่อง
การหารเลขได้เร็วและถูกต้อง การคิดการรับเงินและทอนเงินได้อย่างถูกต้อง การคานวณและอ่านค่า
ตัวเลขต่างๆ ในทางสถิติ ความสามารถใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การใช้เครื่องคิด
เลข
4 การประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และ
คณิตศาสตร์ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถใน
การอ่านออกเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การออก
เสี ย งเรี ย กตั ว เลขและการอ่ า นค่ า คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การสามารถสื่ อ สารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน การเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่คน
ไทยสื่อสารกัน ความสามารถที่จะสนทนากับคนไทยได้รู้เรื่อง มารยาทในการสื่อสารกับคนไทยได้อย่าง
ถูกต้อง
5 การคิด หมายถึง ความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องตามจริงเพื่อ
ป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงในสังคม การฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีเหตุผล รู้วิธีรับมือและ
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แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความสามารถในการทาสิ่งต่างๆใน
แบบของฉันเอง การพัฒ นาตัวเองให้ ได้รับความรู้ใหม่ๆ การฝึกปฏิบัติต่างๆ การฝึกคิดในแนวทาง
ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม การฝึกจิตให้มีความคิดเชิงบวก วิธีการฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ฉันทาได้จริง
6 ความต้องการพั ฒ นาความเข้าใจทางวัฒ นธรรม หมายถึง การเรียนรู้ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม การเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม การนาเสนอหรือแสดงออกทางวัฒนธรรมของตนเองให้ผู้อื่น
รับรู้และเรียนรู้ร่วมกันการฝึกให้เข้าใจในความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น
7 ความต้องการพัฒนาการสื่อสารและความร่วมมือ หมายถึง การฝึกภาวะผู้นา
และการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคล
และลดความขัดแย้ง การฝึกเทคนิคการพูดที่ดีและเกิดประโยชน์ การฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันสื่อต่างๆ
8 ความต้ อ งการพั ฒ นาการรู้เท่ าทั น สื่ อ หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะจาแนก
ประโยชน์และโทษของสื่อต่างๆได้ การฝึกเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆอย่างมีเทคนิค การรู้วิธีใช้
สื่อในโลกยุคใหม่เหมาะสม การเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์และไม่หลงเชื่อง่าย การรู้วิธี
และฝึกการประเมินข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้จริง การเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
การเรียนรู้วิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่นทางออนไลน์
9 การเรียนเพื่อรู้ หมายถึง การรู้วิธีเรียนรู้ที่เหมาะสม รู้วิธีการแสวงหาความรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองกับผู้อื่น การฝึกประยุกต์ใช้วิธีการที่เรียนมาสู่ชีวิตประจาวัน
การเรียนรู้และฝึกสติเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน การฝึกความจาให้สามารถจดจาในวิชาความรู้
ได้ดี การฝึกหัดที่ จาเป็นทางอาชีพหรือในการประกอบอาชีพ การให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในอาชีพ การเรียนรู้และการสอนแบบที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
10 การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง หมายถึง การฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีที่ปรึกษาช่วยดูแล การค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง การกาหนดการเรียนรู้
ในแบบของตัวเอง มีวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตจากประสบการณ์ของคนอื่นๆ การค้นพบ
วิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัวของเอง
11 การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง หมายถึง การแสวงหาและ
การเรียนรู้วิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรู้จักตนเองและวิธีการพัฒนาตนเองตามที่เป็น การเรียนรู้วิธี
พัฒนาตัวเองและสังคมที่อยู่ไปพร้อมกัน การเรียนรู้จากผู้ที่สามารถฝึกและดึงศักยภาพของตัวเอง
ออกมา การฝึกจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การแนะแนวที่เหมาะสมช่วยในการปรับตัวของตัวเองให้
ทันโลกยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเรียนรู้และรักษาอัตลักษณ์ของเชื้อชาติของตนเอง
12 การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น หมายถึง การเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข การเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เอาแต่แข่งขัน
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การเรียนรู้กฎหมายของไทยและนานาชาติเพื่ อรักษาสิท ธิของตนเอง การใช้ชีวิตร่วมกัน ในความ
แตกต่าง การเรียนรู้วิธีการและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มาตรา 4 ในพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย พ.ศ.2551 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ การศึ ก ษานอกระบบไว้ ว่ า การศึ ก ษานอกระบบ
หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ชัดเจน
มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรม ที่ยึดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพ
ความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
Knowles 1970 ได้กล่าวว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการศึกษาในระบบปรกติของมนุษย์ทั้งชายและหญิ ง รวมทั้งกิจกรรมเฉพาะ
สาหรับหญิงและชายที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ โดยกิจกรรมนั้นต้องมีเป้าหมายทางการศึกษา
Brembeck and Thompson (1973) การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ น
การศึกษาที่ ผ สมผสานของกิจกรรมและความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกระบบโรงเรียน ซึ่ งเป็น การจัด
กิจกรรมทางความรู้ที่ไม่มีมาตรฐานและรูปแบบที่แน่นอน โดยมีจุดมุ่งหมายที่หลากหลาย โดยเป็นการ
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย ไม่ใช่เป็นภาระงานของหน่อยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ทั้งงบประมาณ กาลังคน ซึ่งอาจจะวัดหรือ
ประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งอาจกบ่าวได้ว่ากาศึกษานอกระบบเป็นระบบที่ไม่มีระบบที่สุดของระบบต่างๆที่มี
Combs 1974 ได้ให้คานิยามว่า การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมทาว
การศึกษาที่จัดขึ้นนอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับคนในสังคม ถึงแม้ว่า
กิจกรรมดังกล่าวจะมีลักาณะเป็นกิจกรรมเล็กๆหรือกิจกรรมใหญ่ก็สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ เช่น กิจการลูกเสือ การฝึกอาชีพ เป็นต้น
Sheffield and Diejomaoh (1972) กล่าวว่า คาว่าการจัดการศึกษานอกระบบ
นั้นมีความหมายที่กว้างมากและครอบคลุม กระบวนการเรียนการสอน การฝึกอบรม ที่เกิดนอกระบบ
ห้องเรียนเกือบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเรียนระหว่างบุคคล จาก พ่อแม่สู่ลูก จากสถานประกอบการ ไป
จนถึงการสื่อสารข่าวสารจากหน่วยงานไปสู่ภาคประชาชน ซึ่งการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้
ควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
เช่น
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1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสในการเรียนในระบบโรงเรียนให้สามารถ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาจากระบบในโรงเรียนได้ มีโอกาสเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองเพิ่มเติม โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อไปประกอบอาชีพ เป็นต้น
3. เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้ผู้ที่ป ฏิบัติ งานอยู่เพิ่มประสิท ธิภาพในการทางานของ
ตนเอง
Philip H. Coombs (อ้างถึง กษิรา โพธิวรรณ 2550) ได้ให้คานิยาม การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นนอกระบบ
การศึ ก ษาภาคปรกติ โดยกิ จ กรรมนั้ น จะมี เป้ า หมาย เช่ น การฝึ ก อาชี พ โรงเรี ย นส าหรั บ ผู้ ใหญ่
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมสาหรับผู้ที่สนใจดนตรี เป็นต้น
โกวิท วรพิพัฒน์ 2516 ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า
หมายถึง การส่งเสริมความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในด้านความรู้และทักษะการวิชาชีพ ผ่านการ
จัดกิจกรรมนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีสัมมาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
สามารถทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีขึ้นได้
กษิรา โพธิวรรณ 2550 ได้สรุป ความหมาย ของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เอาไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมทางการศึก ษา ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานี้จัดขึ้นเพื่อประชาชน ทุกเพศ
ทุกวัย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีความยึดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ
แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ 2553 ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษานอก
ระบบไว้ว่า การศึกษานอกระบบ คือ มวลประสบการณ์และกิจกรรมการศึกษาที่มีจุดประสงค์ที่จะ
ให้ บ ริก ารด้ านการเรีย นรู้ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ให้ กั บ ประชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย โดยในการจั ด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
จั น ทิ ม า สุ น ทรอดิ ศั ย 2554 กล่ า วว่ า ความหมายของการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน (Non-Formal Education) คือ กิจกรรมทางการศึก ษาที่ จัดขึ้น เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ กับ ผู้ ที่
พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยไม่มีข้อจากัดใดใด อาทิ เพศ ช่วงอายุ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษานี้ต้องมีความยึดหยุ่นในเรื่องต่างๆ เช่น หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา ซึ่ง
ในบางประเทศจะเรียกระบบการศึกษาแบบนี้ ว่า การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)
ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล 2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เอาไว้ว่า การศึกษานอกระโรงเรียนนั้น หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆที่ให้ความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพและความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตรงกับ
ความสนใจของบุคคล
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พระกิตติภั ส วิยาภรณ์ (2553) ได้สรุป ความหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย นไว้ ว่ า เป็ น การศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น โดยหน่ ว ยงาน บุ ค คล และสถาบั น ต่ า งๆในสั ง คม โดยมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและมีความยึดหยุ่น มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน
ณั ฐธิดา จันทรมณี 2552 กิจกรรมทางการศึกษาที่ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ ในการ
ส่งเสริม ให้คนทุ กกลุ่มในสังคมในรับโอกาสทาวการศึกษา และตรงกับความต้องการและสามารถ
แก้ปั ญ หาที่ มี ความหลากหลายได้ โดยการจัดกิจกรรมนี้จะไม่ได้อยู่ภ ายในโรงเรียนตามปรกติ ซึ่ ง
สามารถปรับ เปลี่ ย นสถานที่ รูป แบบ วิธีก ารจั ด การศึ ก ษา ระยะเวลาการศึ ก ษา การวัด และการ
ประเมินผลตามสภาพและเงื่อนไขนั้นๆได้
ปรมัตถ์ ท้าวแก่นสาร 2555 ได้ระบุถึง ความหมายของการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเอาไว้ว่า กิจกรรมหรือโครงการใดใดที่จัดโดยสถาบันหรือองค์กรต่างๆได้จัดขึ้น โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ โดยไม่จากัดที่ ช่วงอายุ เพศ เป็นต้น โดยในการจัดการศึกษาจะคานึงถึงความสนใจของผู้เรียนและ
ความถนัดของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย
วรรัตน์ อภินันท์กูล 2551 ได้ให้ความหมาย ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เอาไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการจัดศึกษาที่มีความยึดหยุ่นไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์
รูป แบบ วิ ธีก าร ระยะเวลา การวัด และการประเมิ น ผล ซึ่ งทุ ก อย่ างที่ ด าเนิ น การนั้ น ควรมี ค วาม
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
มัทนียา ค้อมทอง 2552 ได้สรุปความหมายของการศึกษานอกระบบเอาไว้ว่า
การศึกษานอกระบบนั้นเป็นการศึกษาที่จัดโดยกลุ่มองค์กร สถาบันต่างๆในสังคม ที่มีเป้าหมายในการ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคล โดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยึด
หยุน่ เช่น วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน หลักสูตร การวัดและการประเมินผล
ศรีศักดิ์ มรรคผล 2554 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมี
ความหมาย คือ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยไม่ได้จากัด
ทั้งการศึกษาและประสบการณ์
ศรีจักรวาล (2550) ได้กล่าวว่า ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ว่า
เป็น กระบวนการทางการศึกษาที่ มุ่งเน้น ที่จะพั ฒ นาศักยภาพของประชาชนในด้านความรู้ ความ
ชานาญ และทักษะด้านอื่นๆ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) ได้
กาหนดนิยามของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า เป็นรูปแบบการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒ นา
ความรู้ ความสามารถ
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อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล 2550 ได้ ให้ ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบไว้ ว่ า
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย บุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่างๆในสังคม โดยเป็นกิจกรรมทาง
การศึกษาและมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆ โดยมุ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาที่จัดขึ้นในระบบ
โรงเรียนภาคปรกติ โดยมี เป้ าหมายในการพั ฒ นาความรู้ ทั กษะความสามารถ และทั ศ นคติที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนต่างๆตามความต้องการของผู้เรียนนั้นด้วย
จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ สามารถสรุปได้ว่า การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายของมนุษย์ โดยสามารถเริ่มนับได้
จาก การถ่ายทอดสิ่งต่างๆจาก พ่อแม่สู่ลูก จากครูผู้สอนถึงผู้เรียน จากหัวหน้างานสู่ลูกน้อง ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดในรูปแบบวิธีต่างๆที่ไม่มีบทบัญญัติตายตัว มีความยึดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ทั้งในรูปแบบการสอน สถานที่สอน วันเวลา ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้เรียน ความ
พร้อมของผู้สอน และควรมีการกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะ
กาหนดเกณฑ์การวัดและการประเมินผลหรือไม่กาหนดเกณฑ์การวัดและการประเมินผลก็ได้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขที่ผู้สอนและผู้เรียนได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว.
2.2 หลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 ได้
สรุป หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า
1. หลั กความสอดคล้อ งกั บ ความต้ องการและความจ าเป็ น ของผู้เรีย น กล่าวคื อ
หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นจะต้องมีความยึดหยุ่น ไม่ขัดแย้งกับวิถีชีวิต
2. หลั ก ความต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิต กล่ าวคื อ เป็ น กระบวนการที่ มี เป้ าหมายในให้
โอกาสให้มนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่เกิดจนตาย
3. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ กระบวนการหนึ่งที่มีเป้าหมายในการสร้างความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และ
เหมาะสมกับวิถีชีวิต
4. หลั ก การกระจายอ านาจแก่ ส ถานศึ ก ษาและการมี ส่วนร่วมของสถาบั น ต่ างๆ
กล่าวคือ เป็นแนวทางที่เน้นให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางสังคมอื่นๆให้มามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5. ห ลั ก ก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ข อ งก าลั งค น แ ล ะ สั งค ม ก ล่ าว คื อ เป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการสร้างสังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้
และเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2547 ได้สรุปหลักการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนว่า
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1. หลั ก ความเสมอภาพทางการศึ ก ษา คื อ การเปิ ด โอกาสให้ กั บ ผู้ เรีย นทุ ก คน
สามารถเข้ารับการศึกษาโดยไม่จากัดสิทธิใดใด รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้การศึกษาในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างไม่ความสุข
2. หลักการพัฒนาตนเอง คือ การจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพตนเอง มีความสามารถให้การคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทาเป็น มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. หลักการบูรณาการการเรียนและวิถีชีวิต คือ
4. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
5. หลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
สานักบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2546
1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา คือ การพิจารณาถึงกลุ่มผู้เรียนที่ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มที่ด้อยโอกาสหรือพลาดโอกาสในการได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน ดังนั้น การจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จึงต้องเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสในการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม
2. หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง คือ การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
สานึกในการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล่าวคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
ปรับตัวให้ทันต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวตลอดเวลา
3. หลักการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต คือ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตของท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์ สภาพแวดล้อม โดยการจัดการ
เรียนการสอนนั้นจะต้องบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อที่จะนาไปพัฒนาตนเองต่อไป
4. หลักความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ คือ การจัดการศึกษาที่เริ่มจาก
การส ารวจความต้องการ ปั ญ หา ซึ่ งครู กศน ต้องเป็ นผู้ส่งเสริม ให้ การเรียนการสอนนั้ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้ อีกทั้งยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
5. หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การจัดการเรียนการสอน
ที่อาศัยความร่วมมือกันของชุมชน ผ่านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การดาเนินการสารวจทรัพยากร
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 ได้สรุป
1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา คือ หลักที่ให้ความสาคัญกับการขยาย
โอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึ กษา มีโอกาสได้เรียนได้เลือกในสิ่งที่จะทาให้
ตนเองสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง คือ การที่จัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ เอื้ อ ให้ ผู้ เรีย นเรี ย นรู้ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถปรับ ตั ว ในสถานการณ์ ต่ า งๆได้ คิ ด เป็ น
แก้ปัญหาได้ รวมไปถึงการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไปได้
3. หลักการบูรณาการเรียนรู้และวิถีชีวิต คือ หลักการที่มีแนวในการพัฒนา
ออกเป็น 2 ประการที่สาคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ โดยมี
การบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน โดยที่ผู้เรียนไม่รู้สึกแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเองได้เป็นอย่างดี
4. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักและสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยครูหรือผู้ที่มีส่วนในการจัด
การศึ ก ษานอกระบบให้ กั บ ผู้ เรี ย นควรจั ด หลั ก สู ต รหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ด้ วยตนเอง มี วัต ถุป ระวงค์ ก ารเรียนรู้ที่ ชัด เจน ระบุ วิธีการเรียนและสามารถ
ประเมินผลของตนเองได้
5. หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การจัดการศึกษาที่อาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา เช่น การศึกษาวิถีชีวิตและทรัพยากรในชุมชน โดยสิ่งที่
ได้จากการจัดการศึกษาที่ใช้หลักความร่วมมือของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งนั้นก็จะทาให้การจัดการศึกษา
สามารถบรรลุไปได้อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน
จากการทบทวนหลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถ
สรุปได้ว่า หลักการที่สาคัญนั้น เปรียบได้กับหัวใจในการจัดการศึกษาเพราะเป็นหลักการที่สาคัญที่ ทุก
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.
หลักความเสมอภาคทางการศึกษา คือ หลักสาคัญที่ใช้สาหรับเป็นนโยบาย
ที่ใช้ในการจัดการการศึกษานอกระบบโดยตรง กล่าวคือ เป็นหลักที่ให้ความเป็นสิทธิกับผู้เรียนทุกคน
อย่างเป็นธรรม และเอื้อโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการที่จะเข้ารับการพัฒนาการในด้านการศึกษา เช่น
การให้โอกาสให้กับผู้สูงช่วงอายุในการเรียน การฝึกอาชีพให้คนพิการ การสอนทักษะด้านต่างๆให้กับ
ผู้ต้องขัง รวมไปถึงการขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย เพราะส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ดังกล่าวมักมีอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถเข้าไปเรียนที่โรงเรียนในระบบหรือถูกปฏิเสธในการสมัครเข้า
เรียนในโรงเรียนในระบบ รวมไปถึงการไม่จากัดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ
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2.
หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง คือ หลักที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การให้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาตนเองผ่ านการส่งเสริมทั กษะที่ สาคัญ ต่างๆและสามารถนาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การสอนให้ ผู้ เรียนอ่านออก เขียนได้ คิ ดเลขเป็ น มีพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญมากในหารจัดการศึกษานอกระบบ เพราะเป็น
การพัฒนาคุณภาพของประเทศผ่านการพัฒนาคนในสังคม อาทิ การอ่านป้ายเตือน ป้ายจราจร ทัศน
ศึกษานอกสถานที่ สามารถอ่านข้อห้ามต่างๆ การเขียนเอกสารทางราชการ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3.
หลักการบูรณาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การผสมผสานการจัดการเรียน
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงและสามารถสร้างทัศนคติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ไปตลอดชีวิต ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ จากประสบการณ์ตรงของตนเองหรือ
จากผู้อื่น เรียนรู้ผ่ายการท่องเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา เรียนรู้ผ่านการชื่น
ชมงานศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
4.
หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน คือ หลักที่คานึงถึงความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยพิจารณาตามความสามารถ ความสนใจ และการแก้ปัญหาชุมชนของ
ผู้เรียน ซึ่งการเรียนที่สนองความต้องการของผู้เรียนจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนได้อย่างรวดเร็วและผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้ทันที สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ อาทิ
การพาเยี่ยมชมโรงงานผลไม้แปรรูป ให้กับผู้เรียนที่อยู่ จ.ระยอง เพื่อแก้ปัญหา ผลไม้ล้นตลาด การ
สอนให้ผู้เรียน จ.สุรินทร์ ทอผ้า รวมไปถึงการสอนผู้เรียนให้ทาอาหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
5.
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การใช้กลุ่ม องค์กร สถาบัน ต่างๆ ที่อยู่
รอบในชุมชน มาเป็นภาคีเครือข่ายที่คอยให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนสอน ให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและจากภาคปฏิบัติ การอนุญาตให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่
ปฏิบัติงานจริงหรือการฝึกงานในสถานประกอบการจริง รวมไปถึงการสนับสนุนในการส่งต่อองค์
ความรู้เฉพาะทางที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ของผู้ที่ประกอบอาชีพมาอย่างอย่างนาน
2.3 ลักษณะการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Fordham (1993) ได้ เสนอแนวคิ ด และลั ก ษณะการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนที่สาคัญ เอาไว้ 4 ประกอบ คือ
1. เป็นการจัดการศึกษาที่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ที่ขาดโอกาส ใน
การเข้ารับการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการกิจวัตรประจาวันของตนเอง จึงทาให้เป็นลักษณะ
สาคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
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2. ต้องเป็นลักษณะการจัดการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ ชมกลุ่มน้อย กลุ่มผู้
ต้องการศึกษาในสายสามัญต่อเนื่อง เป็นต้น
3. มีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมนั้นๆ
กล่าวคือ ต้องเป็นการจัดที่มีการเน้นที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่และสอดคล้อง
กับปัญ หาบนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการจัด
การศึกษาให้เฉพาะกลุ่มมากกว่าการกาหนดเป้าหมายเพื่อกลุ่มกลุ่มใหญ่
4. มีลักษณะที่เป็นการจัดที่มีความยึดหยุ่นทั้งในองค์กรและวิธีการ กล่าวคือ
ในการจัดการศึกษานอกระบบนั้นต้องมีลักษณะที่มีความยึดหยุ่นในทุกๆด้าน อาทิ ด้านหลักสูตร ด้าน
การกาหนดระยะเวลาเรียน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการกาหนดเป้าหมายการ
เรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล
แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ 2553 ได้สรุป แนวคิดและลักษณะการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเอาไว้ว่า
1. ต้องตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน
2. ต้องจัดขึ้นเพื่อปัญหากับกับกลุ่มผู้เรียน
3. เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รและการเรี ย นเรี ย นการสอนต้ อ งมี ค วามยึ ด หยุ่ น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
4. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนคิดของผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหา
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
พระกิ ตติ ภั ส วิยาภรณ์ (2553) ได้ส รุป ลั กษณะการจัด การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเอาไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เป็นการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิต
มีความยึดหยุ่นและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ลดขั้นตอนและกฎระเบียบ
เปิดโอกาสสาหรับทุกกลุ่มและเป้าหมาย
เน้นการศึกษาที่มุ่งให้คนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ
หลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
มีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
วิถีชีวิตของบุคคลและมีชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
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9. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน
มัทนียา ค้อมทอง 2552 ได้สรุปหลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบไว้
ว่ า การจั ด การศึ ก ษานอกระบบนั้ น มี ห ลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ การยึ ด แนวทางให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการ ความสามารถ และความ
สนใจของผู้เรียน รวมทั้งการขยายโอกาสให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
จากการทบทวนแนวคิดสรุปหลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบไว้ว่า
เป็นการจัดการศึกษาที่ต้องตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน เพื่อปัญหากับกับกลุ่ม
ผู้ เรี ย น โดยที่ มี เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รและการเรี ย นเรี ย นการสอนต้ อ งมี ค วามยึ ด หยุ่ น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งการขยายโอกาสให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
2.4 ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่ ผ่านมาได้มี นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้จาแนกประเภทของกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไว้ดังนี้
Coombs and Ahmed 1974 ได้ แ บ่ ง กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (General Education) โดยเน้นการให้ประชาชน อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขได้ รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. การศึกษาเพื่อปรับปรุงชีวิตครอบครัว (Family Education) เป็นกระบวนการ
สร้างความรู้ โดยมี เป้าหมายในการปรับปรุงคุณ ภาพชีวิตตนเองและสมาชิกในครอบครัว ทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย โภชนาการทักษะและเจตคติ ตลอดจนการดูแลเคหะสถาน
Caffarelle (1994) ได้กล่าวถึง หลักการพัฒ นารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนซึ่งนอกจากจะต้องเริ่ มจากการศึกษาความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน
นั้นๆแล้ว แต่ยังประกอบไปด้วยเป้าหมายที่สาคัญอีก 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความเป็นปัจเจกบุคคล
2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพในอนาคต
4. เพื่อช่วยให้สมาชิกในสังคมสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยน
Knowles 1950 ได้แบ่งกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบเอาไว้โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของผู้เรียน 5 ประเภท ดังนี้
1. ด้านความรู้ เช่น การบรรยาย การอ่าน การพูด เป็นต้น
2. ด้านความเข้าใจ เช่น การโต้วาที การประชุม การฝึกทักษะ
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3. ด้านทักษะ เช่น การสาธิตวิธีการ การทาแบบฝึกหัด การฝึกงาน
4. ด้านทัศนคติ เช่น การอภิปราย การให้คาปรึกษา
5. ด้านค่านิยม เช่น การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ
Philip Coombs (1974 อ้างถึง ณัฐธิดา จันทรมณี, 2552) ได้แบ่งประเภทของ
การศึกษานอกโรงเรียนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานหรื อ แบบทั่ ว ไป (General Education) หมายถึ ง
การศึกษาที่ มี จุดมุ่ งหมาย คือ การกาหนดให้ คนต้ อง อ่านออก เขียนได้ คิ ดเลขเป็ น กล่าวคือ ใน
การศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีจุดมุ่งหมายในการสอน คือ การ
สร้างคนให้มีความสามารถในการอ่านคาและประโยค ความสามารถในการเขียน การคิดเลข รวมทั้ง
เข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ เป็นต้น
2. การศึ ก ษาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ครอบครั ว (Family Education) คื อ
การศึกษาที่เน้นทักษะ และทัศนคติที่เน้นการส่งเสริมให้คนพัฒนาความเป็นครอบครัว เช่น การเลี้ยง
เด็ก โภชนาการ ด้านสุขอนามัย และการวางแผนครอบครัว เป็นต้น
3. การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน (Community Development Education)
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นที่การยกระดับการพัฒนาไปสู่ชุมชนและประเทศชาติ ผ่านการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น สหกรณ์ โดยเน้นที่การสร้างให้สมาชิกในชุมชนเกิดการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
4. ก ารศึ ก ษ าด้ าน อาชี ว ศึ ก ษ า (Vocational Education) เป็ น การจั ด
การศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะต่างๆที่จะสามารถนาไปต่อยอดเป็น
ความสามารถที่จะนาไปประกอบอาชีพได้ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า ฝึกอาชีพตัดผม การซ่อม
เครื่องยนต์ เป็นต้น
สุมาลี สังข์ศรี (2551) ได้แบ่งประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรียนออกเป็น
3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับขั้น
พื้นฐานนี้ เน้นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การติดต่อสื่อสาร ความรู้ด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น
1.1 การสอนอ่าน เขียน สาหรับชาวไทยภูเขา ชนกลุ่มน้อย และประชาชนใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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1.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในทุกระดับชั้นนั้นมีวิธีการ
เรียนที่สามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนแบบชั้นเรียน การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนแบบ
ทางไกล
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ เป็นการให้
ความรู้เพื่อที่จะนาไปพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆทั้งที่ยังประกอบอยู่ หรือการประกอบอาชีพใหม่ๆ เช่น
ความรู้ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม พาณิชกรรม การฝึกอบรม
อาชีพนี้จัดได้หลายหน่วยงาน
3. การศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการให้ความรู้ทั่วไป หรือข้อมูลต่างๆที่เป็น
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของทุกคน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้
เรื่องสุขภาพ กฎหมาย ศาสนา เป็นต้น โดยแนวทางการจัดการศึกษาในประเภทนี้ได้แก่
3.1 การให้ความรู้ต่างๆผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
3.2 ห้องสมุดประชาชน
3.3 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3.5 การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน
3.6 การจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจาชุมชน
ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล 2553 ได้สรุปประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เอาไว้ว่า
1. กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
3. กิจกรรมที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว
4. กิจกรรมที่สามารถพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ปรมัตถ์ ท้าวแก่นสาร 2555 ได้สรุป ว่าประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบสามารถแบ่ง
ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1. จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายประชากร ได้แก่ การแบ่งตามลักษณะของลักษณะของ
ผู้เรียน เช่นการศึกษาพิเศษ การศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น
2. จาแนกตามเป้าหมายที่อยากให้เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ การแบ่งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมพัฒนาชุมชน
3. จาแนกตามความต้องการของผู้เรียน การแบ่งตามความสนใจของผู้เรียน เช่น กลุ่ม
ฝึกอาชีพ กลุ่มถ่ายภาพ กลุ่มปะดิษฐ์ดอกไม้
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4. จาแนกตามปัญ หาของผู้เรียน ได้แก่ การแบ่งตามลักษณะเฉพาะของสถานการณ์
นัน้ ๆ เช่น การจัดการศึกษาสาหรับเยาวชนในชุมชนคลองเตย การจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ เป็นต้น
5. จาแนกตามวิธีการเรียนการสอน ได้แก่ การแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษานอก
ระบบตามเทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอน เช่ น การสาธิ ต การเพาะปลู ก กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา การจั ด
นิทรรศการเป็นต้น
มัทนียา ค้อมทอง 2552 ได้สรุปประเภทของการจัดการศึกษาไว้ดังนี้
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่อง
2. การศึกษาด้านทักษะอาชีพ
3. การศึกษาที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ในปัจจุบัน
4. การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย
5. การศึกษาเพื่อสันติภาพ
6. ด้านการเมืองการปกครอง
7. การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
8. กิจกรรมด้านการพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
จากการทบทวนแนวคิดสรุปได้ว่าการจัดการศึกษาสามารถแบ่งเป็นประเภทได้
ดังนี้ 1.การศึกษาขั้นนฐานและต่อเนื่อง 2. การศึกษาด้านทักษะอาชีพ 3. การศึกษาด้านเทคโนโลยี 4.
การศึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย 5. การศึ ก ษาตามหลั ก ศาสนา 6. ด้ า นการเมื อ งการปกครอง 7.
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
2.5 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดหลักการไว้ดังนี้
1.เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ชุมชน สังคม
2.ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น ได้ พั ฒ นาและเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต โดย
ตระหนักว่าผู้เรียนมีความสาคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกาหนดจุดหมาย
ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข
2. มีความรู้พื้นฐานสาหรับการดารงชีวิต และการเรียนรู้ต่อเนื่อง
3.มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดและตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
4. มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะ
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
6. มีจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน
- กลุ่มชาติพันธุ์
- กลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติไทย
- กลุ่มผู้พิการ
- อื่นๆ
โครงสร้าง
เพื่ อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู้ ที่กาหนดไว้ให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จึง
ได้กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดังนี้
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ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็นออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย
2. สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมและการพัฒนาอาชีพให้
มั่นคง
4. สาระทักษะการดาเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
5. สาระการพั ฒ นาสั ง คม เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
โครงสร้ า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
-วิช าบั งคั บ มี ส าระการเรีย นรู้ 5 สาระ ทั ก ษะการเรียนรู้ ความรู้พื้ น ฐาน
การประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต การพัฒนาสังคม
- วิช าเลื อ ก เป็ น วิชาที่ สถานศึ กษาพั ฒ นาขึ้น เองโดยให้ ยึด หลัก การในการ
พัฒนา คือ พัฒนาโปรแกรมการเรียน เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายการเรียนของผู้เรียน
สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการความจาเป็นและความสนใจของผู้เรียน เพื่อออกแบบโปแก
รมการเรียน ภายในโปรแกรมการเรียนจะประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
ทั้งนี้ วิชาเลือกในแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการทา
โครงงาน จานวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนหน่วยกิต
สาระการเรียนรู้
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก
1.ทักษะการเรียนรู้
5
5
5
2.ความรู้พื้นฐาน
12
16
2
0
3. การประกอบอาชีพ
8
8
8
4. ทักษะการดาเนินชีวิต
5
5
5
5.การพัฒนาสังคม
6
6
6
36
12
40
6
4
รวม
4
2
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
ที่ ม า : ส่ งเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย, สานั ก งาน, (2552). หลัก สูต ร
การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 . เอกสารวิช าการหมายเลข
14/2552
2.6 พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ความหมายของการศึกษา
มาตรา 4 ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา,2549) กล่าวว่า การศึกษา
หมายความว่ากระบวนการถ่ายทอดรู้ โดยการฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ความเจริ ญ งอกงามให้ เ กิ ด กั บ สมาชิ ก ในสั ง คม นอกจากนี้ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ ยั งได้ มี การกล่าวถึ ง การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานว่า หมายถึ ง การผสมผสานของ
การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
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จากความหมายของการศึกษาหลอมให้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้
ทาให้สามารถสรุป ได้ว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนที่ห ล่อคนในสังคมได้รับการปลูกฝัง ฝึกฝน
อบรม ทั้งในระบบการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกระโรงเรียน หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมพัฒนาตนเองให้มีความเจริญงอกงาม รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ของชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์สิ่งดีงามและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตต่อไป.
จุดมุง่ หมายและหลักการในการจัดการศึกษา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา 2549 ได้ ร ะบุ ล งในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
มาตรา 7 “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒ นธรรมของชาติ การกีฬ า ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น ภู มิปั ญ ญาไทย และความรู้อันเป็ นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
ระบบการศึกษา
มาตรา 15 ในพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2549) กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ของประเทศไทย กาหนดให้มีด้วยกันทั้งหมด 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ ก าหนดจุ่ ง มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
ที่แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยึดหยุ่นในการกาหนดรูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
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3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจศั ก ยภาพ ความพร้ อ ม และโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้ในการพัฒนา
ประเทศ คือการให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยให้การศึกษาเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคนทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ ให้สามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังมีการใช้การศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ของชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
และเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง.
3. แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
3.1 ที่มาของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
กรมการจัดหางาน 2559 ได้สรุปที่มาของการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้พอสังเขป ดังนี้
1. สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ แรงงานที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่ในประเทศไทย
มักจะเป็น แรงงานทาสเชลย เป็นแรงงานที่เป็นราษฎร์ของประเทศที่พ่ายแพ้ในสงคราม ซึ่งในยุคสมัย
นั้นมีแรงงานทาสเชลยได้แก่ ชาวเขมร มอญ ลาว และญวน เป็นต้น
2. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงสมัยรัชการที่ 1 พ.ศ.2326 ได้มีเป้าหมายในการ
ขุดคลองมหานาคและคูพระนครด้านทิศตะวันออก โดยขุดแยกจากแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณตาบล
บางลาพูจนออกแม่น้าเจ้าพระยาท้างวัดสามปลื้มด้านใต้ ซึ่งใช้แรงงานเชลย จานวน 10,000 คน ซึ่ง
เป็นชนชาวเขมรเสียเป็นส่วนใหญ่
3. สมัยในช่วงรัชกาลที่ 2 ประเทศจีนได้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นภายในประเทศ
ส่งผลให้ ป ระชาชนชาวจีน ได้ หนี อพยพเข้ามาในประเทศโดยมาประกอบอาชีพ รับ จ้างแบกหาม
รับจ้างทาเหมืองที่ภาคใต้ และรับจ้างเป็นแรงงานในไร่อ้อย เป็นต้น
4. สมั ย ในช่ ว งรั ช กาลที่ 3 ชนชาวจี น ที่ ได้ อ พยพมาเป็ น แรงงานตั้ งแต่ ช่ ว ง
รัชกาลที่ 2 ยังคงมีบางส่วนจีนที่ รับจ้างเป็นแรงงานขุดคลองคูคลอง ซ่อมแช่มวัด บางส่วนเริ่มทา
การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การค้าขายผลิตผลทางการเกษตรจาพวกอ้อยน้าตาล
เป็นต้น
5. สมัยในช่วงรัชกาลที่ 4 เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้น ประเทศไทยเริ่มมีชาวตะวันตก
เข้ามารับราชการทหาร งานที่ปรึกษาแผ่นดิน รวมทั้งยังมีแรงงานชาวอินเดียเข้ามารับจ้างทางานเป็น
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ลูกจ้างของร้านค้าทั่วๆไป ส่วนชาวจีน มักนิยมรับจ้างแบกหากกระสอบข้าว กรรมกรโรงเลื้อยไม้ และ
โรงหีบอ้อย เป็นต้น
6. ช่ ว งสมั ย รั ช กาลที่ 6 พ.ศ.2454 โปรดเกล้ า ให้ มี ก ารจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุบแรงงาน
7. ช่วงสมัย พ.ศ.2459 เริ่มมีการประกาศใช้ตรากฎหมายกาหนดให้กรรมกร
บางจาพวกต้องมี ใบอนุ ญ าต อาทิ กรรมกรลากรถ ซึ่ งนั บ เป็ น ก้าวแรงของการใช้กฎหมายในการ
ควบคุมการใช้แรงงานและควบคุมอาชีพของคนต่างด้าว
8. พ.ศ. 2483 ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
สงวนอาชีพสาหรับคนไทยและออกกฎหมายห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพนั้นๆ พ.ศ. 2484
9. พ.ศ. 2490 เป็นช่วงต้นที่รัฐบาลประกาศใช้นโยบายชาตินิยม กล่าวคือ มี
การออกกฎหมายว่าด้วยการบังคับให้กิจการต่างๆที่ดาเนินการอยู่ในประเทศต้องมีการว่าจ้างแรงงาน
ชาวไทย อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
10. พ.ศ.2599 รัฐบาลได้พิจารณาออกพระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คน
ไทย โดยมีบทบัญญัติให้เป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีการจ้างคนไทยทางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คน
โดยกาหนดให้กิจการที่มีแรงงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต้องปฏิบัติตาม
11. พ.ศ.2502 ในช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คณะรัฐบาลมีความเห็นว่า
การออกกฎหมาย พ.ร.บ. ช่วยอาชีพและวิชาชีพนั้นส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการให้
ออกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยให้พิจารณาที่ความเหมาะสมของตาแหน่ง ความสามารถ ของแรงงาน
ต่างด้าวเป็นสาคัญ ต่อมาในปี พ.ศ.2515 จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมแรงต่างด้าวขึ้นอีก
ครั้ง โดยมีการยกเลิก พ.ร.บ.ช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322
พ.ศ.2515 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทย สิทธินายจ้าง ขอบเขตที่ชัดเจนระหว่าง
แรงไทยและต่างด้าว มีการกาหนดแยกประเภทของกิจการและกาหนดสิทธิหน้าที่ของต่างด้าวที่มา
ประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2516 มีความชัดเจนในการกาหนดอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา จานวน 39 อาชีพ และเปิดโอกาสให้ต่างด้าวเข้ามาทางานในลักษณะงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะที่แ รงงานไม่สามารถทาได้ มีจานวนไม่เพียงพอ หรือไม่มีความชานาญในการทา
ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องมีการขอใบอนุญาตในการทางานเพื่อพิสูจน์ความสามารถว่ามีจริงหรือไม่
และมีสิทธิพิเศษในการลงทุน จนถึง พ.ศ.2521 ได้มีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้นและมีการเสนอให้ปรับ
พ.ร.บ. แรงงานเพื่อให้มีความทันสมัยขึ้น (กรมการจัดหางาน 2559)
3.2 ความหมาย
พระราชบัญญัติการทางานของผู้ไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2521 ได้กาหนดไว้ว่า
หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย
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สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ 2550 ได้ให้คานิยามความหมายไว้ว่า ผู้ไม่
มีสัญชาติไทย คือ แรงงานต่างด้าวที่อพยพย้ายถิ่นมาทางานในช่วงระยะหนึ่ง หรือเป็นอพยพเพื่อมา
ทางานในช่วงฤดูกาลเท่านั้น
3.3 สถานการณ์ในปัจจุบัน
การจัดท าระบบบริหารจัดการในประเทศไทยเริ่มมีมาตรการที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2547 ซึ่งในขณะนั้นปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองมายังประเทศไทย จนส่งผลต่อความมั่นคงภายในประเทศ อาทิ ปัญหาด้านสาธารณะสุข ปัญหา
การค้ามนุ ษ ย์ ปั ญ หาอาชญากรรม ปั ญ หาสิท ธิมนุ ษ ยชน ต่ อมาคณะรัฐมนตรีได้มี การผ่อ นผัน ให้
แรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้มารายงานตัวและจัดทาทะเบียนประวัติสาหรั บผู้ที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย (ทร.38/1) กับกรมการปกครอง โดยในเบื้องต้นแรงงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และทา
ประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สาธารณะสุขกาหนด โดยมีมติอนุญาตให้แรงงานสามารถเข้ามา
ทางานได้ 2 ประเภท คือ งานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน
จิ น ดา ธารงอาจริย กุ ล 2557 ได้ ก ล่ าวถึ ง สถานการณ์ แ รงงานต่ างด้ าวใน
ประเทศไทยไว้ ดังนี้ นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2521 ต่อมาได้เริ่ม
มีการจดทะเบียนแรงงานอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2539 โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรีจัดทากรอบการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้น
สรุปสถานการณ์ แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย แยกตามสัญ ชาติ
ดังนี้
1. ชาวกัมพูชา เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม
และกลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูป เป็นต้น
2. ชาวลาว เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาคธุรกิจขนาดเล็ก
อาทิ ร้านอาหาร โรงงานขนาเล็ก ลูกเรือประมง อุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นต้น
3. ชาวเมียนมา เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาคธุรกิจขนาด
ใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง งานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรมรมผลิตรถยนต์ เป็น
ต้น
4. ชาวเวียดนาม เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานที่ภาคเกษตรกรรม การ
ประมง และกลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูป เป็นต้น
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4. การจัดการศึกษานอกระบบสาหรับแรงงานต่างด้าว
วัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั วภู มิ พ ลอดุ ลยเดช
มหาราช ทรงมีพระราชดารัสต่อคณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้ คือ
“…ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่ถือว่า
เป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่
จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทย และมีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอา
ใจใส่ก็จะทาให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป...”
จากกระแสพระราชดารัส ดังกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นถึงทรงมีความห่วงใยและทรงไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ที่รัฐบาลไทยรวมทั้ง
ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ให้คามั่นไว้ อาทิ ในคาปรารภและข้อ 1 ในส่วนต้นของคาปฏิญญา ดังนี้
คาปรารภ
“ด้วยเหตุนี้การยอมรับศักดิ์ศรีประจาตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนให้แก่
กันได้ของสมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ
ในภิภพ
ด้วยเหตุนี้การเฉยเมยและดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดการกระทา
อันป่าเถื่อนโหดร้าย ทารุณ ซึ่งได้กระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างรุนแรง และโดยเหตุที่
ได้มีการประกาศปณิธานอันสูงสุดของสามัญชนว่าถึงวาระแห่งโลกแล้วที่มนุษย์จะมีเสรีภาพในการพูด
และ และในความเชื่อรวมทั้งมีเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการ”
ข้อ 1:
“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผล
และมโนธรรมและควรปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ด้ ว ยเจตนาแห่ ง ภาดรภาพ ” ซึ่ ง ต่ อ มา รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก็ได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา๔ดังนี้
“การตีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง” รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม แต่แนวทางการปฏิบัติ
เช่นนี้ไม่สามารถกระทาได้โดยง่าย เนื่องจากปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร์ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาต่างๆเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน ทาให้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงนามาสู่ การ
จัดทายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลขึ้น โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า
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“…ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดาเนินการเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้น
พื้นฐานเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
“…โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จาเป็นตามหลักมนุษยธรรม”
สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวได้แก่สิทธิในการศึกษาซึ่งก็สอดคล้องกับพระราชดารัสของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ทรงพระ
ราชอิส ริยยศเป็ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ท รงเป็ นองค์ปาฐก ในงาน
ประชุม สั ม มนาซึ่ งจัดขึ้น ณ กรุงเจนี วา วา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะองค์สมาชิกสภากอง
ทุนการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า
“…การจัดการศึกษาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีใครสามารถทาคนเดียวตามลาพัง
ได้ เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเป็นจริงเป็นจังที่สุด พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่มีความตั้งใจจริง
จากทุกฝ่าย และสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ต้ องอาศัยน้าใจที่โอบอ้อมอารีและจิตใจที่เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
ข้าพเจ้าเคยได้ยินทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ ตรัสว่า จงให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จงเลือกทาใน
สิ่งที่ดีที่สุด หรือให้ความเลื่อมใสอย่างดีที่สุดแก่ทุกๆคน โดยไม่คานึงว่าเป็นคนเผ่าใดสาขาใดและมี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร ขอให้เราได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดียิ่ง
กว่าเดิม”
ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับมุมมอง
ด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ลี้ ภัยในระดับหลังประถมศึกษา ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สามารถนามาปรับใช้กับการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติ
ไทยได้ดังนี้
“…ในเชิงเศรษฐศาสตร์การตั้งคาถามเกี่ยวกับการศึกษาในระดับหลังประถมศึกษาคง
ไม่ใช่ลักษณะคาถามที่ ว่า “เราจะมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ ” แต่เป็น “เราจะไม่สนับสนุนได้
หรือไม่” มากกว่าในขณะที่ผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ดูแลพวกเขา ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองของ
เขาจะสูงขึ้นไปตามสัดส่วนความสามารถของการเรียนรู้ทักษะการทางานใหม่ๆที่ได้รับ การยอมรับ
จากคนในสั งคมในขณะที่ ป ระเทศที่ ต นเป็ น ผู้ ดูแ ลจะได้รับ ประโยชน์ จ ากการมีจ านวนแรงงานใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น”
ซึ่ ง ต่ อ ม าได้ มี มติ คณ ะรั ฐ ม น ตรี เมื่ อวั น ที่ 5 กรกฎ าคม พ .ศ.2548 ซึ่ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิการได้น าเรื่องเสนอ คณะกระทรวงศึ กษาธิก ารน าเรื่อ งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อ
พิจารณาการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยตามหนังสือ
ที่ศธ 02 08 ครับ 771 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า
จากสภาวะเปลี่ยนแปลงไปทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ ต่อกลุ่มคนดังกล่าวจึงได้
ประชุ ม กั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปรั บ ปรุงระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ แ ละได้ จั ด ท าร่ างระเบี ย บ
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กระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ซึ่งเป็นระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่เด็ก
และผู้ที่ ไม่ มีหลั กฐานทางทะเบียนราษฎร์เดิมจัดการศึกษาตามกลุ่มชนชาติที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดระดับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันคือบางกลุ่มให้เรียนได้เพียงระดับการศึกษาภาคบังคับแต่ร่าง
ระเบียบมาและแนวปฏิบัติใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่
มีสัญชาติไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยศึกษาได้ทุกระดั บการศึกษาทุกประเภทและทุกพื้นที่ยกเว้น
กลุ่มที่หลบหนีภัยจากการสู้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่ 1 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎร์ ห รื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ข อความเห็ น ไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เห็ น ด้ ว ยกั บ ประเด็ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอดังนี้คือ
1 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มี
สัญชาติไทยที่เดิมเคยจากัดไว้บางกลุ่มบางระดับการศึกษาเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จากัดระดับประเภทหรือพื้นที่การศึกษาครั้งการรับเข้าเรียนการ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาและการออกหลักฐานทางการศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแต่ละระดับตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
2 การจั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายรายหั ว ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด
การศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่ผู้ที่มี
สัญชาติไทย
3 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทาฐานข้อมูลเลขประจาตัว 13 หลักเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่
มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อการจาแนกสถานะรวมทั้งอนุญาตและ
อานวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีข้อกาหนดระเบียบปฏิบัติโดยมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ
ให้จากัดพื้นที่ที่ อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรของการศึกษาใน
ระดับนั้นๆโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราวยกเว้นผู้หนีภัยจากการสู้รบและบุคคลในความห่วงใยตี
ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนีภัยจากการสู้รบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้าท่า
จี น ห่ า งจากทะเลเพี ย ง 2 กิ โลเมตรและห่ า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 36 กิ โลเมตร เป็ น เมื อ ง
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ประวัติ ศ าสตร์ที่ มี บั น ทึ ก ไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอ ยุ ธยา เมื่ อ คราวพระเจ้าเสื อ เสด็ จ ประพาสทาง
ชลมารคกาเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดี
จังหวัดนี้เดิม เรียกว่า ”ท่ าจีน ” เพราะแต่เดิมเป็นตาบลใหญ่ อยู่ติดอ่าวไทยมีชาว
ต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนาสาเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็น
ตาบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีก
หลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสาหรับสู้รบกับเมียนมาร์บ้านท่าจีนจึงยกฐานะ
เป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจนถึง
สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ โปรดให้ เปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งสาครบุ รี เป็ น เมื อ ง
สมุทรสาคร
ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการ
จัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศ
ไทยขึ้นที่ตาบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449 ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมี พ ระบรมราชโองการให้ ท างราชการเปลี่ยนคาว่า “เมื อง” เป็ น “จังหวัด ” ทั่ วทุ กแห่ ง เมือ ง
สมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคาว่า “มหาชัย” ที่คนชอบ
เรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครอง
เป็น 3 อาเภอ คืออาเภอเมือง อาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว
สภาพทั่วไป
อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร 30 กิ โลเมตร มี พื้ น ที่
จานวน 492,040492.040 ตารางกิโลเมตร มีถนนพระราม 2 ตัดผ่าน และมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน
เขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดกับ
อาเภอบ้านแพ้ว และอาเภอกระทุ่มแบน
ทิศตะวันออก
ติดกับ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดกับ
อาเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้
ติดกับ
อ่าวไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูง
จากระดับน้าทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน ตามแนวเหนือ-ใต้ลงสู่อ่าว
ไทย พื้นที่ตอนล่างของ อาเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะ
ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และทานาเกลือ
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ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจาก
ได้รับอิทธิพล จากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน จึงทาให้มี
ความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส
ประชากร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากรจานวน 240,056 คน จานวน 102,553
ครัวเรือน และจานวนประชากรแฝง จาแนกเป็น
- สัญชาติเมียนมาร์
จานวน
75,614 คน
- สัญชาติลาว
จานวน
378 คน
- สัญชาติอื่นๆ
จานวน
67 คน
5.2 สภาพการจัดการศึกษานอกระบบสาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร
ตามที่ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่กากับดูแลการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้รับ
มอบนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยได้เข้ารับโอกาสทางการศึกษา ซึ่ งสานักงานแห่งนี้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ พ.ศ.
2537 ใช้ชื่อสถานศึกษาเดิมว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเมืองสมุทรสาคร” โดยใช้
อาคารเรียนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นสานักงาน ต่อมาได้ย้าย
สานักงานไปปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ต่ อ มาปี พ. ศ. 2542 กรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี
นโยบายไม่ให้สถานศึกษาใช้อาคารห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี ” จึงได้ย้ายสานักงานมาที่
อาคารเรียนวิชาช่างเครื่องยนต์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่นั้นมาจนถึง
ปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร”
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ข้อมูลเฉพาะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง
สมุทรสาคร
ปรัชญา
กศน. อาเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นองค์กรใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม เน้นนาบริการ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์
เทคโนโลยี เพื่ อ การสื่ อ สารและการเรีย นรู้ (LICT) (Learning and Information
and Communication Technology)
เอกลักษณ์
สถานศึกษา ICT
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒ นาที่
ยั่งยืน
4. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
5. พั ฒ นาบุ ค ลากรและภาคี เครือข่ ายเพื่ อการจัดการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
6. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
7. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด
8. กากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
การศึ ก ษา ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2562 สามารถสรุป ได้ ว่า ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
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1) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประเมินคุณธรรม 9 ประการ และ
ลักษณะอันพึง ประสงค์ 2 ประการ โดย กศน.ตาบลได้สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
2) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ N-NET ของสถานศึกษา (44.26) สูง กว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ ย N-NET ระดั บ ประเทศ (38.05) ในระดับ ประถมศึ กษา มั ธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3) สถานศึกษาได้นาหลักสูตรของสานักงาน กศน.มาพัฒนาใช้ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ได้ม าตรฐาน ซึ่ งเป็นหลักสูตรที่ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ตามความต้องการของผู้เรียนอีกทั้งตัวของ
วิทยากร ที่มาถ่ายทอดมีทักษะกระบวนการและความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนผู้เรียนหรือผู้ เข้า
รับการอบรมจึงมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
4) สถานศึกษามีการดาเนิน การโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตร ทฤษฎีใหม่ประจาตาบล 18 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นาชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ อ ยู่ ในต าบล เป็ น ฐานจั ด กิ จ กรรมสู่ ผู้ เรีย น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมผ่ านการเรีย นรู้ ต้ น แบบที่ ประสบ
ความสาเร็จ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ที่ ประสบความสาเร็จ ทา ให้ผู้เรียนเห็นวิธี
กระบวนการทาและนาไปประยุกต์ในการดารงชีวิต ประจาวันได้
5) สถานศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง คือให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ การทาบัญชีครัวเรือนให้เป็นทุกคน
6) ผู้ รับ บริก ารได้ รับ ความรู้ และประสบการณ์ จ ากการเข้ าร่วมกิ จ กรรม/
โครงการการศึกษา ตามอัธยาศัยเป็นอย่างมาก เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โครงการเฉลิม
พระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 โครงการ พัฒนา
เครือข่ายห้องสมุ ด มสธ. เพื่ อสังคมในเขตพื้น ที่บริการศูนย์วิทยพัฒ นา มสธ. เพชรบุ รี “กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ มุม มสธ. จังหวัดสมุทรสาคร” กิจกรรมห้องสมุด เคลื่อนที่ กิจกรรมนิทรรศการสร้าง
เสริมการเรียนรู้รายเดือน เป็นต้น
7) มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุด เช่น
7.1) น าเทคโนโลยี AR ซึ่ ง ย่ อ มาจากค าว่ า Augmented Reality เป็ น
เทคโนโลยีที่นาภาพเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ จาลองเข้าสู่ โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่
จะน าวัต ถุ ม าทั บ ซ้ อ นเข้ าเป็ น ภาพเดี ย วกั น จน สามารถมองผ่านกล้ อง/โทรศัพ ท์ ส มาร์ท โฟนหรือ
แท๊บแล็ปได้โดยตรง โดยนาใช้กับ หนังสือฉันรักในหลวง หนังสือฉันรักพระราชินี ในการจัดโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
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7.2) เทคโนโลยี คิ ว อาร์โค้ ด (QR Code) ที่ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ สี่ เหลี่ ย มใช้ แ ทน
ข้อมูลของสินค้า สื่อ โฆษณา เว็บไซต์ โดยนากล้องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปถ่ายคิวอาร์โค้ดจะ
สามารถ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ โดยนามาใช้ในการจัดกิจกรรมตอบสนุก กับ
QR Code จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาคกลาง จากการเข้า ประกวดแข่งขันการ
พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ ประจาปี 2561 และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 8) หลักสูตร
สถานศึกษามีแบบแผน ที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อผู้เรียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
กมลรัต น์ เทอร์เนอร์แ ละคณะ (2561) ที่ ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง ผลการใช้ ก าร
เรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล; โดยการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ ม (STEM Project-Based Learning) ต่อทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่ประเมินตามกรอบแนวคิดของ Trilling และ Fadel (2009)
ได้แก่ ทักษะ 3Rs คือ Reading (อ่านออก) (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
และทั ก ษะ 7Cs ได้ แ ก่ ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หา (Critical thinking and
Problem solving) ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ด้านความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration, Teamwork & Leadership) ด้ า นการสื่ อ สาร
ส ารส น เท ศ แ ล ะ รู้ เท่ าทั น สื่ อ (Communication, Information & Medial Literacy) ด้ าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (Computing and ICT literacy) และด้าน
อาชีพและทั กษะการเรียนรู้ (Career & learning self-reliance) ประชากร คือนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาอยู่ ในวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ชลบุรี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2559 จานวน 114 ผลการวิจัย พบว่า หลั งการเรีย นรู้แ บบโครงงานสะเต็ ม ทั ก ษะที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3 ลาดับแรก 4 ทักษะ ได้แก่ 1) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การอ่านออก
เขียนได้ และคณิตศาสตร์ 3) มี 2 ทักษะ คือ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีมและ ภาวะผู้นาผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
สะเต็มมีประสิทธิผล ช่วยให้นักศึกษา มีทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรนาการเรียนรู้แบบ
โครงงานสะเต็มนี้ไปใช้ในการจัดการศึกษาวิชา การศึกษาอิสระในปีการศึกษาต่อไป และขยายผลไป
ทดลองใช้ในในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษ ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
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จิราภรณ์ พรหมทอง (2559) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรูเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้นาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคคลเพื่อก้าวสู้
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไมว่าจะเป็นด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอย่างเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษนี้มีความสาคัญ กล่าวคือจะทาให้บุคคลไดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัยทันโลก ทันเหตุการณ โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่เรียนรูตลอดชีวิต อันประกอบด้วย การพัฒนาทักษะพื้นฐานไมว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และทักษะการปฏิบัติในทุกด้านที่ที่ส่งผลต่อการเรียนรู ของบุคคล
การพัฒนาการเรียนรูด้านนวัตกรรม การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของบุคคลในทุกๆด้านบุคคลที่พัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างสม่าเสมอ
ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2559) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่วัดจากข้อสอบ
วัดผล ผู้เรียนครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 55 ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดในสัดส่วนนี้ มีผู้เรียน ร้อยละ 14.81 ที่
มีผลการทดสอบร้อยละ 80 ขึ้นไป ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ
37.04 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม รองลงมา คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
และระดับดีคิดเป็นร้อยละ 18.52 และร้อยละ 14.81 ตามลาดับ สาหรับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดที่ 70 คะแนนหรือ เกรด C และด้านความพึงพอใจจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม และรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความ
พึ งพอใจ พบว่ า ด้ า นการสอนของอาจารย์ เป็ น ด้ า นที่ ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจสู งเป็ น อั น ดั บ แรก
รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านความรู้ของนักศึกษา และด้าน
การประเมินผล
ทัศนีย์ จิตต์ทองกลุ (2554) ที่ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุและปัญหาของ
แรงงานไทยในการไปทางานต่างประเทศ กรณีศึกษาแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานไต้หวัน ซึ่งผล
วิจัยสรุปว่า ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานไต้หวันส่วนมากเป็นเพศชาย มี ช่วง
อายุระหว่าง 31 – 35 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และใช้บริการผ่านบริษัทจัดหางาน
เดินทางไปท างานไต้หวันในตาแหน่งในโรงงานอุตสาหกรรม มี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 17,001 –
18,000 บาท (2) สาเหตุก่อนไปทางานไต้หวันเพราะเป็นแรงงานที่ว่างงานและมีภาระหนี้สิน ปัญหา
ในด้านภาษาและการสื่อสารกับนายจ้างต่างชาติเป็นปัญหามาก ที่สุดในการเดินทางไปทางานไต้หวัน
และ (3). แรงงานไทยได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางาน
ต่ า งประเทศให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ให้ รั ฐ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง แรงงานไทยไปท างาน
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ต่างประเทศให้มากขึ้น เผยแพร่พฤติกรรมการหลอกลวงของสาย/นายหน้าผ่านสื่อที่แรงงานรับฟังหรือ
รับชมได้โดยง่าย รัฐควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน กระทรวงแรงงานในต่างประเทศ
นันทญา โกมลมาลย์ (2561) ที่ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อเฟ
ซบุ๊กของวัยรุ่นไทยที่ ระบุว่า ทั กษะการรู้เท่าทันสื่อมีความสาคัญ และมีความจาเป็นต่อการพัฒ นา
ทักษะการใช้สื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดพัฒนาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
สื่อ งานวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของระดับ
การรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้
เฟซบุ๊กมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่จะพูดคุย/ส่งข้อความคุยกับเพื่อนใน Messenger มากที่ สุด
รองลงมา เพื่ออัพโหลดและแชร์รูปของตนเอง/เพื่อน/แฟน ในขณะที่การให้ความคิดเห็นทางการเมือง
จะอยู่ในระดับน้อยที่สุด และผลการศึกษายังพบว่า วัยรุ่นไทยที่มีอายุมากกว่าและระดับการศึกษาสูง
กว่าจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก ในด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของเฟซบุ๊ก, ด้านความเข้าใจ
กระบวนการทางานของเฟซบุ๊ก ด้านความเข้าใจเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต รวมถึงด้านความเข้าใจด้านศีลธรรมและจริยธรรม มากกว่าวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า และระดับ
การศึกษาน้อยกว่า ส่วนในด้านความสนุกสนานและชื่นชมเนื้อหา พบว่ามีความแตกต่างกันในช่วงอายุ
และเพศ โดยวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มีมุมมองต่อเฟซบุ๊กว่า เป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการ
ปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ทางสังคม มากที่สุด
นันท์มนัส เลิศสิริกาลกูล (2557) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้
ให้กับบ้านและชุมชนในตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่า
ตอนนั้นเมื่อได้รับการพัฒนาก็สามารถอ่าน คา ข้อความ ประโยคต่าง ๆ ที่เห็น และอ่านหนังสือนอก
เวลา หนังสือธรรมะ โดยเข้าใจความหมายจากเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายเรื่องราวที่อ่านได้ จนเกิด
ความมั่นใจในการติดต่อประสาน งานกับบุคคล หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะที่ว่าการอาเภอแม่อาย
เพราะสามารถอ่านข้อความบนเอกสารขออนุญาตออกนอกพื้นที่ได้ และการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน โดยสามารถอ่านใบรายงานผลการเรียนของนักเรียนและอ่านเอกสารโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ ทาให้บ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้นการจัดการ
เรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชนในตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในด้าน การเขียน
พบว่า ผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน เมื่อได้รับการพัฒนาการเขียน นั้นก็สามารถเขียนคา ข้อความ
ประโยค และเรียบเรียงเป็นเรื่องได้ และสามารถเขียนกระทู้ธรรม เข้าใจความหมายและอธิบายเรื่องที่
เขียนได้ เกิดความมั่นใจมีความกล้า ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานราชการ โดย
สามารถเขียนชื่อ นามสกุล ตัวเองได้ แทนการพิมพ์ลายนิ้วมือ ในการลงลายมือชื่อบนเอกสารต่าง ๆ
สามารถเขียนสื่อสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และเขียนประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนได้ และในด้านการประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และ
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คณิตศาสตร์ พบว่าผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน สามารถฟัง ดู และพูดสื่อสารภาษาไทยกลางกับ
บุคคล และหน่วย งานต่าง ๆ ได้โดยเข้าใจเรื่องที่ได้รับฟัง สามารถพูดโต้ตอบ ถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดของตนให้เป็นคาพูดได้ มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน ได้แก่
อาชีพค้าขาย อาชีพ รับจ้างทั่ วไป อาชีพก่อสร้าง และอาชีพทาไร่ทานา ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เกิดความกล้าที่จะพูดกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนร่วมกับโรงเรียน
ปิยธิดา รอดซุงและคณะ (2561) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม มีประโยชน์มีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้
ในการนาไปใช้ตามแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถทาให้ นักเรียนมีคะแนนการวัด
นิ สั ยรัก การอ่ านที่ เพิ่ ม ขึ้น และมี ค ะแนนการสั งเกตพฤติ กรรมการอ่ านในระดั บ ดี ม าก กิ จกรรมที่
นักเรียนชอบคือ กิจกรรมเส้น ทางนักอ่านและกิจกรรมนิทานสาราญใจ และมีประสิท ธิผลการใช้
กิจกรรมในด้านความเป็นประโยชน์และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดย
ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลเชิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ร่วมกับข้อมูล
จากการศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดกิจกรรม และการสัมภาษณ์
ประภาภรณ์ พลเยียม (2560) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็น ที ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนทีเรียนด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบจิ ก ซอว์ 2 ร่ ว มกั บ สื่ อ สั งคมออนไลน์ มี คุ ณ ภาพระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.49 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.22 แต่เนื่องจาก การใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นสอดแทรกกิจกรรมเรียนรู้แบบจิก
ซอว์ 2 ทาให้นักเรียนรู้จักการทางาน เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน แบ่งงานกันตามที
ได้รับมอบหมายผู้วิจัยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Google for education Facebook ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อทีจะทาให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบทเรียนและการอย่างรวดเร็วและยัง
สามารถทีจะศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานทีจึงทาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของ
สามารถทีจะตอบคาถามให้คาปรึกษานักเรียนทันที ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
อีกด้วย
สมหมาย สราญจิตร์ (2553) ที่ ได้ ท าการศึก ษาวิจัย เรื่อง ความต้ องการด้าน
การศึกษาของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี ที่ผู้วิจัยพบว่า
ความต้องการของแรงงานในด้านการศึกษานั้นมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านการศึกษาเพื่อต้องการปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 2.
ความต้องการด้านการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน 3. ความต้องการด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุงที่ อยู่
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อาศัยและชุมชนของตนเอง 4.ความต้องการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในการประกอบ
อาชีพของตนเอง
เสาวนีย์ ชมชื่น (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรง
เรียนอัสสัมชัญลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน 5 แผน และแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า (1) ได้แผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์โดยการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ
ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (2)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลาปางที่เรียนโดยการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีระดับการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิญญา ยะนะโชติ (2556) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิง
จานวน การคิ ดวิเคราะห์ เจตคติต่ อการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช า
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปาโดยการใช้สื่อประสมและเกมประกอบการ
สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 พบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
โดยการใช้เกมประกอบการสอนเป็นสื่อมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบและการคู ณ ทศนิ ยม คะแนนแบบทดสอบวัด
ความรู้สึกเชิงจานวนและคะแนนแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโดยการใช้สื่อประสมเป็นสื่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโดยการใช้สื่อประสมเป็น
สื่อ มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดเจตคติสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซิปปาโดยการใช้เกมประกอบการสอนเป็นสื่ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Navichki (2013 : Abstract) ได้ ท า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ CT ” and “
5C’s ” : Required Skills of the 21st Century โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอทั ก ษะที่ จ าเป็ น ใหม่ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ CT ทักษะ การคิดคานวณ การอ่าน การเขียน และทักษะคณิตศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21 “ CT ” ซึ่ งมี ความหมายว่ าวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาโดยการใช้
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กระบวนการทางด้ านวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรือ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ และยังรวมถึงความ ปรารถนาดีในการรวมทักษะ ทั้ง 5 ทักษะ ที่เรียกว่า “5C’s” ซี่ง
หมายถึง ความคิดที่สาคัญที่นามาใช้ ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร
ทักษะความร่วมมือ และการสร้าง ความสัมพั นธ์ข้ามวัฒนธรรมในการอภิปรายเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ ๆ ที่มีความยากและซับซ้อน
The Institute for the future (IFTF)(2011) ได้ท าการศึ กษาวิจัยเกี่ยวกั บ
ทักษะ ที่จาเป็นสาหรับแรงงานในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ผลการวิจัยสรุปแรงขับที่สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) การมีช่วงอายุยืนขึ้น 2) การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 3) โลก
คอมพิวเตอร์ 4) ระบบของสื่อสารสนเทศ 5) โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ 6) โลกทีมีการเชื่อมต่อ กัน
ทั่วโลก นอกจากนี้ทักษะ 10 ประการที่จาเป็นสาหรับแรงงานในอนาคต ได้แก่ 1) ความสามารถ ใน
การตัดสินใจว่าอะไรสาคัญหรือมีความหมายที่ซ่อนอยู่ 2) ความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่าง
ลึกซึ้งตรงไปตรงมา 3) สามารถคิดและหาคาตอบได้นอกเหนือจากคาตอบทั่วไป 4) สามารถทางาน ใน
ที่ๆ มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5) ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลจานวนมากเป็นข้อมูลเชิง คุณธรรม
6) ความสามารถในการประเมินและพัฒนาเนื้อหาที่ใช้กับสื่อรูปแบบใหม่ๆ 7) มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะเข้าใจศาสตร์ข้ามสาขาวิชา 8) ความสามารถในการพัฒนาภารกิจ/กิจกรรมและ การบวนการ
ท างานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการ 9) ความสามารถในการแยกแยะกลั่ น กรองข้ อ มู ล 10)
ความสามารถที่จะทางานอย่างได้ผล เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ทาให้คน ติดต่อ
เชื่อมโยงกันได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการวิจัย
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสารวจความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาสั ญ ชาติ เมี ย นมาร์ แ บ่ ง เป็ น ระดั บ
ประถมศึกษาจานวน 42 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 14 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 13 คน ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร รวม
จานวน 69 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และสมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัยสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยหาความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละ ของเพศ ช่วงอายุ และระดับชัน้ การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
1.1 ชาย
30
43.5
1.2 หญิง
39
56.5
รวม
69
100.0
2. ช่วงอายุ
2.1 ช่วงอายุ 15 - 20 ปี
16
23.2
2.2 ช่วงอายุ 21 - 25 ปี
40
58.0
2.3 ช่วงอายุ 26 - 30 ปี
9
13.0
2.4 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี
2
2.9
2.5 ช่วงอายุ 36 - 40 ปี
2
2.9
2.6 ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป
0
0.0
รวม
69
100.00
3. ระดับชั้นการศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
42
60.9
3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
14
20.3
3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
13
18.8
รวม
69
100.00
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และเป็นเพศชายจานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.5 ตามลาดับ
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 21 - 25 ปีจานวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 15 - 20 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2
ช่วงอายุ 26 - 30 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และช่วงอายุที่มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
เท่ากัน คือ ช่วงอายุ 31 - 35 ปี กับ ช่วงอายุ 36 - 40 ปี มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ไม่
พบว่ามีผู้เตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป
ระดับชั้นที่ศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุดจานวน
42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ
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20.3 และอันดับสุดท้ายมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้ องกับข้อมู ลที่ ได้จากการสั มภาษณ์ ผู้เรียนจานวน 7 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลนั้นสามารถฟั ง
ภาษาไทยได้อย่างดี สามารถสนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาสื่อสารได้ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด มา
จากประเทศเมียนมาร์และพักอาศัยอยู่ที่ประเทศมานานกว่า 4 ปี สูงสุด คือ 10 กว่าปี
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒ นาขึ้นจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตของอาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่ง
คุณากร 2562 รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาครจานวนรวม 100 ข้อ ดังนี้
- กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์
และการประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ เริ่มจากข้อคาถามตั้งแต่ข้อที่ 1-42 จานวน
42 ข้อ
- การอ่าน ข้อคาถามที่ 1-16
- การเขียน ข้อคาถามที่ 17-24
- คณิตศาสตร์ ข้อคาถามที่ 25-32
- การประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และ ข้อคาถามที่ 33-42
- กลุ่ มทั กษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ ประกอบด้วย การคิด ความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม การสื่อสารและความร่วมมือ และการรู้เท่าทันสื่อ เริ่มจากข้อคาถามตั้งแต่ข้อที่ 43-72
จานวน 30 ข้อ
- การคิด ข้อคาถามที่ 43-56
- ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ข้อคาถามที่ 57-60
- การสื่อสารและความร่วมมือ ข้อคาถามที่ 61-65
- การรู้เท่าทันสื่อ ข้อคาถามที่ 66-72
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้
เพื่อการปฏิบัติจริง การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่น เริ่มจากข้อคาถามตั้งแต่ข้อที่ 73-100 จานวน 28 ข้อ
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- การเรียนเพื่อรู้ ข้อคาถามที่ 73-82
- การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง ข้อคาถามที่ 83-88
- การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง ข้อคาถามที่ 89-95
- การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ข้อคาถามที่ 96-100
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดั บ ของลิ เคิ ร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดช่ วงคะแนนของแต่ ล ะระดั บ ให้ มี
ความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีความต้องการมาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีความต้องการพอสมควร มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตของอาจารย์ ดร.พีรเทพ
รุ่งคุณากร 2562 และแนวคิดจากเอกสารตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
2. ผู้วิจัยได้ไปร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วพูดคุยกับนักศึกษา
เมียนมาร์และคณะครูประจาศูนย์ เพื่อนาไปใช้กาหนดขอบเขตคาถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามโดยกาหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามออกเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้
- ความต้องการพัฒนาทักษะกลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
- ความต้องการพัฒนาทักษะกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
- ความต้องการพัฒนาทักษะกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเพื่อความ
ถูกต้อง
5. น าแบบสอบถามที่ ป รับ แก้ แ ล้ ว จากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน 5 ท่านได้แก่
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1. อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตลอดชีวิต สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษา
ตลอดชีวิต สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพื้นฐานทางการศึกษา สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย์ อั ญ ชลี ปสั น ตา ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พบว่ามีความชัดเจน
ของภาษาที่ใช้ในข้อคาถาม และข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of item objective congruence: IOC) ได้ค่าคะแนน 0.60-1.00
6. น าแบบสอบถามแก้ ไขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปแปลเป็ น ภาษาเมี ย นมาร์ เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามสามารถเข้าใจข้อคาถามได้เป็นอย่างดีแล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาเมียน
มาร์จานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’ s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นมีค่า
0.89
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณ์อีกครัง้ แล้วจัดพิมพ์นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาศิลปากร เพื่อขอความร่วมมือ
ไปยังผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ศึกษา
2. นาแบบสอบถาม จานวน 69 ฉบับ ให้นักศึกษาเมียนมาร์ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร ตอบโดยมีการใช้ล่ามภาษษเมียนมาร์
แปลและอธิบายแบบสอบถามแก่นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามด้วย
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3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบจานวน 69 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ในลาดับต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
6.1 ส าหรับ การค านวณค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่างข้ อ ค าถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์
(Index of item objective congruence: IOC) ผู้วิจัยมีการดาเนินการโดยใช้สูตรของโลวิเนลลี และ
แฮมเบลตัน (Rowinelli & Hambleton, 1977, pp. 163-171) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้

IOC =

R
N

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและจุดประสงค์
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การให้คะแนน
ให้คะแนน +1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ เนื้อหา
ให้คะแนน 0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ เนื้อหา
ให้คะแนน -1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ เนื้อหา
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามแต่ละข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) จากสูตร
เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่มีค่าตั้งแต่ .50-1.00 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
หรือตามเนื้อหานั้น ทั้งนี้คานวณค่า IOC ของแบบสอบถามเป็นรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
แสดงว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้
6.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด 69 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของคาตอบในแบบสอบถามแต่ละชุด นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1). แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ
และระดับการศึกษา นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
- ความถี่ (Frequency)
- ร้อยละ (Percentage)
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- ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต (Arithmetic mean)
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2). แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาแรงงานสัญ ชาติ เมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุทรสาคร นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
จาแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน ซึ่งแปลความหมายช่วงระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5
ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp.607-610) มีการกาหนดเกณฑ์ ในการประเมินค่า
คะแนนที่ได้จากคาตอบตามสัดส่วนการประมาณ โดยมีระดับการตัดข้อมูลเป็นแบบมาตรวัดอันตร
ภาค หรือช่วง (Interval Scale) ที่มีคาถามเชิงนิยมหรือมีความหมายในเชิงบวก (Positive) โดยมีสูตร
ดังนี้
Interval ( I ) =
เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
C แทน จานวนชั้น
แทนค่าตัวแปรในสูตรดังนี้
Interval ( I )
=

Rang ( R)
Class (C )

= 5-1
= 5

5–1 =
0.8
5
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
น้อยที่สุด
สาหรับการแปลความหมายนัน้ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย 5 ระดับ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20 หมายถึง
มาก
ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60 หมายถึง
น้อย
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ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80 หมายถึง
น้อยที่สุด
3). เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- การตรวจสอบข้อมูล ( Editing ) ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และเรียบรียงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการลงรหัส
- การลงรหัส ( Coding ) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลง
รหัสที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า สาหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มคาตอบแล้วจึงนับ
คะแนนใส่รหัส
- การประมวลผลข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว ได้ น ามาบั น ทึ ก เข้ า File
โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทาการประมวลผล
- การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics )
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากรหรือกลุ่มโดยสุ่มตัวอย่าง
จากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน (Independent - Sample T-Test ) จากค่าสถิติแบบ T –
Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA
) จากสถิติแบบ F – Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง เรื่ อ ง “ความต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร”
ในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา
ทั ก ษะการเรียนรู้ในตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาเมี ยนมาร์ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุท รสาครจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบ
ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1.1 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแรงงานชาวเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 69 คน
ตารางที่ 3 ภาพรวมความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
ทักษะ
ระดับความ
ความต้องการพัฒนาทักษะ
อันดับ
ที่
ต้องการ
μ
σ
กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
1 ด้านการอ่าน
3.99 0.86
มาก
3
2 ด้านการเขียน
3.92 0.87
มาก
10
3 ด้านคณิตศาสตร์
3.90 0.86
มาก
12
4 ด้ า นการประยุ ก ต์ ใช้ การอ่ า น การเขี ย น และ 4.11 0.77
มาก
1
คณิตศาสตร์
รวม
3.98 0.54
มาก
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
5 ด้านการคิด
4.03 0.84
มาก
2
6 ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม
3.90 0.88
มาก
11
7 ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
3.95 0.84
มาก
8
8 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
3.96 0.80
มาก
5
รวม
3.96 0.62
มาก
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
9 ด้านการเรียนเพื่อรู้
3.95 0.86
มาก
7
10 ด้านการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง
3.93 0.85
มาก
9
11 ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนา
3.95 0.90
มาก
6
ตนเอง
12 ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
3.98 0.87
มาก
4
รวม
3.95 0.64
มาก
ภาพรวมของทุกด้าน
3.96 0.56
มาก
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จากตารางที่ 3 ภาพรวมความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์นั้น พบว่า มีความต้องการมากในภาพรวมทุกด้าน (กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ) อยู่ในระดับมาก (μ=3.96) ซึ่ง
สามารถอธิบายตามค่า μ จากสูงที่สุดตามลาดับ ดังนี้ ด้านที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรก คือ
ด้านการประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ((μ=4.11) อันดับ 2 คือ การคิด (μ=4.03)
อันดับ 3 คือ ด้านการอ่าน (μ=3.99) อันดับต่อมา คือ ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น (μ=
3.98) การรู้เท่าทันสื่อ (μ=3.96) ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและการพัฒนาตนเอง (μ=3.95)
ด้านการเรียนเพื่อรู้ (μ=3.95) การสื่อสารและความร่วมมือ (μ=3.95) ด้านการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ
จริง (μ=3.93) ด้านการเขียน (μ=3.92) ความเข้าใจทางวัฒนธรรม (μ=3.90) ด้านคณิตศาสตร์ (μ=
3.90) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน
ความต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
1. นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
4.32 .696
มาก
2
2. นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
3.97 .970
มาก
6
3. นักศึกษาอยากฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง
4.48 .720
มาก
1
4. นักศึกษาต้องการรู้และเข้าใจความหมายของป้ายข้อความ
4.14 .827
มาก
4
ภาษาไทยรอบตัวนักศึกษา
5. นักศึกษาอยากฝึกจับประเด็นสาคัญหรือสรุปความได้จากสื่อ
3.96 .830
มาก
9
ภาษาไทยที่อ่าน
6. นักศึกษาอยากอ่านเนื้อเพลงภาษาไทยที่นักศึกษาชอบฟังได้
3.96 .946
มาก
8
7. นักศึกษาจาเป็นต้องรู้และเข้าใจสัญลักษณ์จราจร
3.87 .954
มาก
10
8. นักศึกษาต้องการเข้าใจความหมายของป้ายบอกทางภาษาไทยบน 4.06 .765
มาก
5
ท้องถนน
9. นักศึกษาจาเป็นต้องรู้และเข้าใจความหมายของป้ายข้อความ
3.72 .922
มาก
15
ภาษาไทยบนรถสาธารณะ
10. นักศึกษาต้องการฝึกอ่านฉลากภาษาไทยที่ติดบนผลิตภัณฑ์และยา 3.77 .987
มาก
14
11. นักศึกษาจาเป็นต้องฝึกอ่านหนังสือสัญญาภาษาไทยหรือหนังสือ 3.80 .964
มาก
13
ราชการต่างๆ
12. นักศึกษาต้องการฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ใน
3.86 .912
มาก
11
ชีวิตประจาวัน
13. นักศึกษาสนใจฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจาวัน 3.97 .804
มาก
7
14. นักศึกษาสนใจฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อใกล้ตัว เช่น เมนูอาหาร
3.84 .740
มาก
12
ภาษาไทย
15. นักศึกษาต้องการให้การฝึกอ่านภาษาไทยของนักศึกษาใช้
4.23 .807
มาก
3
ประโยชน์ได้จริงทั้งในการพูด การฟัง การเขียน และการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
16. นักศึกษาควรอ่านอักษรย่อในภาษาไทยได้
3.71 .842
มาก
16
รวม
3.99 0.86
มาก

68
จากตารางที่ 4 เมื่อจาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการอ่านความต้องการ
พัฒนารายข้อของทักษะด้านการอ่าน พบว่า นักศึกษามีความต้องการฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง
มากเป็นอันดับแรก (μ=4.48) รองลงมา นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
(μ=4.32) นักศึกษาต้องการให้การฝึกอ่านภาษาไทยของนักศึกษาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในการพูด
การฟัง การเขียน และการดาเนินชีวิตประจาวัน (μ=4.32) นักศึกษาต้องการรู้และเข้าใจความหมาย
ของป้ายข้อความภาษาไทยรอบตัวนักศึกษา (μ=4.14) นักศึกษาต้องการเข้าใจความหมายของป้าย
บอกทางภาษาไทยบนท้ อ งถนน(μ=4.06) นั ก ศึ ก ษาอยากเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมการส่ งเสริม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษ (μ=3.97) นักศึกษาสนใจฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจาวัน (μ=3.97)
นักศึกษาอยากอ่านเนื้อเพลงภาษาไทยที่นักศึกษาชอบฟังได้ (μ=3.96) นักศึกษาอยากฝึกจับประเด็น
สาคัญหรือสรุปความได้จากสื่อภาษาไทยที่อ่าน (μ=3.96) นักศึกษาจาเป็นต้องรู้และเข้าใจสัญลักษณ์
จราจร (μ=3.87) นั กศึกษาต้องการฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิ มพ์ในชีวิตประจาวัน (μ=3.86)
นั ก ศึ ก ษาสนใจฝึ ก อ่ านภาษาไทยจากสื่ อ ใกล้ ตั ว เช่ น เมนู อ าหารภาษาไทย (μ=3.84) นั ก ศึ ก ษา
จาเป็นต้องฝึกอ่านหนังสือสัญญาภาษาไทยหรือหนังสือราชการต่างๆ (μ=3.80) นักศึกษาต้องการฝึก
อ่านฉลากภาษาไทยที่ติดบนผลิตภัณฑ์และยา (μ=3.77) นักศึกษาจาเป็นต้องรู้และเข้าใจความหมาย
ของป้ายข้อความภาษาไทยบนรถสาธารณะ (μ=3.72) และอันดับสุดท้ายนักศึกษาควรอ่านอักษรย่อ
ในภาษาไทยได้ (μ=3.71) ตามอันดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการเขียน
ความต้องการพัฒนาทักษะการเขียน
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
17. นักศึกษาอยากฝึกเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยได้
3.71 .859
มาก
8
18. นักศึกษาต้องการฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
4.23 .807
มาก
1
19. นักศึกษาอยากฝึกเขียนเอกสารภาษาไทยสาหรับติดต่อ
3.84 .885
มาก
6
หน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้อง
20. นักศึกษาต้องฝึกเขียนภาษาไทยตามคาบอกของผู้อื่นได้ตรงและ 4.01 .737
มาก
3
ถูกต้อง
21. นักศึกษาควรได้รับการฝึกเขียนสรุปความเป็นภาษาไทยจาก
3.80 .901
มาก
7
เรื่องที่ฟัง
22. นักศึกษาอยากเขียนตัวหนังสือภาษาไทยทั้งพยัญชนะ สระ และ 4.03 .939
มาก
2
เครื่องหมายต่างๆได้สวยงาม
23. นักศึกษาอยากฝึกเขียนภาษาไทยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การ 3.84 .901
มาก
5
เขียนจดหมายลางาน หรือเพื่อบอกความต้องการต่างๆ
24. นักศึกษาต้องการฝึกเขียนภาษาไทยที่ใช้การได้และช่วยนักศึกษา 3.86 .896
มาก
4
พัฒนาการทางาน เช่น ในการทางานเอกสารและธุรการ
รวม
3.92 0.87
มาก
จากตารางที่ 5 เมื่อจาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการพบว่า นักศึกษาต้องการ
ฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องมี ความต้องการในระดับมากเป็นอันดับที่ 1 (μ=4.23) รองลงมา คือ
นั ก ศึ ก ษาอยากเขี ย นตั ว หนั งสื อ ภาษาไทยทั้ งพยั ญ ชนะ สระ และเครื่ อ งหมายต่ า งๆได้ ส วยงาม
(μ=4.03) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งฝึ ก เขี ย นภาษาไทยตามค าบอกของผู้ อื่ น ได้ ต รงและถู ก ต้ อ ง (μ=4.01)
นักศึกษาต้องการฝึกเขียนภาษาไทยที่ใช้การได้และช่วยนักศึกษาพัฒนาการทางาน เช่น ในการทางาน
เอกสารและธุรการ (μ=3.86) นักศึกษาอยากฝึกเขียนภาษาไทยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การเขียน
จดหมายลางาน หรื อ เพื่ อ บอกความต้ อ งการต่ า งๆ (μ=3.84) นั ก ศึ ก ษาอยากฝึ ก เขี ย นเอกสาร
ภาษาไทยสาหรับติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้อง (μ=3.84) นักศึกษาควรได้รับการฝึกเขียนสรุป
ความเป็นภาษาไทยจากเรื่องที่ฟัง (μ=3.80) อันดับสุดท้าย คือ นักศึกษาอยากฝึกเขียนประวัติส่วนตัว
เป็นภาษาไทยได้ (μ=3.71) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
25. นักศึกษาอยากฝึกบวกเลขในใจได้เร็วและถูกต้อง
4.00 .857
มาก
1
26. นักศึกษาอยากฝึกลบเลขได้คล่อง
4.00 .840
มาก
2
27. นักศึกษาสนใจที่จะฝึกท่องและใช้สูตรคูณต่างๆ ในการคานวณ 3.86 .896
มาก
6
ได้คล่อง
28. นักศึกษาต้องการฝึกหารเลขได้เร็วและถูกต้อง
4.00 .804
มาก
3
29. นักศึกษาอยากฝึกคิดการรับเงินและทอนเงินได้อย่างถูกต้อง
3.94 .820
มาก
4
30. นักศึกษาสนใจฝึกคานวณและอ่านค่าตัวเลขต่างๆ ในทางสถิติ
3.72 .838
มาก
7
31. นักศึกษาอยากฝึกจนนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด
3.71 .925
มาก
8
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
32. นักศึกษาอยากหัดใช้เครื่องคิดเลขให้เก่ง
3.93 .975
มาก
5
รวม
3.90 0.86
มาก
จากตารางที่ 6 เมื่ อ จ าแนกรายข้ อ ของความต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการด้ านคณิ ต ศาสตร์ พบว่ า
นักศึกษาต้องการฝึกหัดและเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้งนาความรู้
คณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงในระดับมากเป็นอันดับ 1 (μ=4.00) รองลงมานักศึกษา
อยากฝึ ก บวกเลขในใจได้เร็วและถูก ต้ อง (μ=4.00) นั กศึ กษาอยากฝึ กลบเลขได้ค ล่ อง (μ=4.00)
นักศึกษาต้องการฝึกหารเลขได้เร็วและถูกต้อง (μ=4.00) นักศึกษาอยากฝึกคิดการรับเงินและทอน
เงินได้อย่างถูกต้อง (μ=3.94) นักศึกษาอยากหัดใช้เครื่องคิดเลขให้เก่ง (μ=3.93) นักศึกษาสนใจที่จะ
ฝึกท่องและใช้สูตรคูณต่างๆ ในการคานวณได้คล่อง (μ=3.86) นักศึกษาสนใจฝึกคานวณและอ่านค่า
ตัวเลขต่างๆ ในทางสถิติ (μ=3.72) อันดับสุดท้ายนักศึกษาอยากฝึกจนนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์
ชั่ง ตวง วัด ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (μ=3.71) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
การประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
ความต้องการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน
ระดับความต้องการ
และคณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
μ
σ ความหมาย อันดับ
33. นักศึกษาต้องการฝึกหัดและเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้งนาความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง
34. นักศึกษาต้องการออกเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
35. นักศึกษาอยากออกเสียงตัวเลขและการอ่านค่าคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
36. นักศึกษาต้องการฝึกให้ตัวเองสามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
37. นักศึกษาต้องการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่คนไทยสื่อสารกัน
38. นักศึกษาอยากเรียนรู้ที่จะพูดกับคนไทยได้รู้เรื่อง
39. นักศึกษาต้องการฝึกมารยาทในการสื่อสารกับคนไทยได้อย่าง
ถูกต้องในการขอโทษและขอบคุณ
40. นักศึกษาอยากเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อื่นๆ รวมทั้งคณิตศาสตร์เพื่อปรับรายได้ให้สูงขึ้น
41. นักศึกษาต้องการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาอื่นๆ รวมทั้งคณิตศาสตร์เพื่อเปลี่ยนอาชีพ
42. นักศึกษาควรฝึกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ
รวมทั้งคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนางานที่นักศึกษาทาอยู่ให้ดีขึ้น
รวม

4.00

0.85

มาก

9

4.28

.725

มาก

1

4.12

.777

มาก

4

4.06

.784

มาก

7

4.00
4.07
4.17

.767
.773
.804

มาก
มาก
มาก

10
6
3

4.26

.700

มาก

2

4.07

.774

มาก

5

4.01

.915

มาก

8

4.11

0.77

มาก

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ก ารอ่ า น การเขี ย น และคณิ ต ศาสตร์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการออกเสี ย งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในระดับมากเป็นอันดับ 1 (μ=4.28)
รองลงมานักศึกษาอยากเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้งคณิตศาสตร์เพื่อ
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ปรับรายได้ให้สูงขึ้น (μ=4.26) นักศึกษาต้องการฝึกมารยาทในการสื่อสารกับคนไทยได้อย่างถูกต้อง
ในการขอโทษและขอบคุณ (μ=4.17) นักศึกษาอยากออกเสียงตัวเลขและการอ่านค่าคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง (μ=4.12) นักศึกษาต้องการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้ง
คณิตศาสตร์เพื่อเปลี่ยนอาชีพ (μ=4.07) นักศึกษาอยากเรียนรู้ที่จะพูดกับคนไทยได้รู้เรื่อง (μ=4.07)
นักศึกษาต้องการฝึกให้ตัวเองสามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน (μ=4.17) นักศึกษาควรฝึกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ
รวมทั้งคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนางานที่นักศึกษาทาอยู่ให้ดีขึ้น (μ=4.01) นักศึกษาต้องการเรียนรู้และ
เข้าใจในสิ่งที่คนไทยสื่อสารกัน (μ=4.00)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะการคิด
ความต้องการพัฒนาทักษะการคิด
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
43. นักศึกษาต้องการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องตามจริง
4.04 .883
มาก
6
44. นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการฝึกป้องกันตัวเองจากการ
4.03 .785
มาก
9
หลอกลวงในสังคม
45. นักศึกษาต้องการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
4.01 .813
มาก
10
46. นักศึกษาต้องการฝึกให้ตนเองเป็นผู้มีเหตุผล
4.07 .863
มาก
4
47. นักศึกษาอยากฝึกจนรู้วิธีรับมือและแก้ไขปัญหาใน
4.07 .792
มาก
3
ชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
48. นักศึกษาต้องการฝึกตนเองให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ
4.12 .796
มาก
2
49. นักศึกษาต้องฝึกสร้างหรือทาสิ่งต่างๆในแบบของนักศึกษาเอง
4.06 .856
มาก
5
50. นักศึกษาต้องการพัฒนาตัวเองให้ได้รับความคิดใหม่ๆ
4.22 .725
มาก
1
51. นักศึกษาหวังให้ผู้สอนช่วยควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติต่างๆของ 3.99 .883
มาก
11
นักศึกษา
52. นักศึกษาต้องการให้ผู้สอน เพื่อน หรือหัวหน้างานช่วยสอนงาน 4.03 .874
มาก
8
นักศึกษา
53. นักศึกษาต้องการฝึกคิดในแนวทางใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม
3.90 .926
มาก
14
54. นักศึกษาต้องการฝึกจิตให้มีความคิดเชิงบวก
3.94 .873
มาก
13
55. นักศึกษาต้องการวิธีการฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่นักศึกษาทาได้จริง 3.96 .865
มาก
12
56. นักศึกษาควรได้รับการฝึกให้เข้าใจในความคล้ายคลึงและความ 4.04 .882
มาก
7
แตกต่างระหว่างตัวนักศึกษาและผู้อื่น
รวม
4.03 0.84
มาก
จากตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการ
พัฒนาทักษะการคิด พบว่า นักศึกษาต้องการพัฒนาตัวเองให้ได้รับความคิดใหม่ๆอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับ 1 (μ=4.22) รองลงมา คือ นักศึกษาต้องการฝึกตนเองให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ (μ=4.12)
นักศึกษาอยากฝึกจนรู้วิธีรับมือและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม (μ=4.07) นักศึกษา
ต้องการฝึ กให้ ตนเองเป็ น ผู้ มี เหตุ ผ ล (μ=4.07) นักศึ กษาต้องฝึกสร้างหรือท าสิ่งต่างๆในแบบของ
นั ก ศึ ก ษาเอง (μ=4.06) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการฝึ ก วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ได้ ถู ก ต้ อ งตามจริง (μ=4.04)
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นักศึกษาควรได้รับการฝึกให้เข้าใจในความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างตัวนักศึกษาและผู้อื่น
(μ=4.04) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการให้ ผู้ ส อน เพื่ อ น หรื อ หั ว หน้ า งานช่ ว ยสอนงานนั ก ศึ ก ษา (μ=4.03)
นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การฝึ ก ป้ อ งกั น ตั วเองจากการหลอกลวงในสั งคม (μ=4.03) นั ก ศึ ก ษา
ต้องการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ (μ=4.01) นักศึกษาหวังให้ผู้สอนช่วยควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติต่างๆ
ของนักศึกษา (μ=3.99) นักศึกษาต้องการวิธีการฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่นักศึกษาทาได้จริง (μ=3.96)
นักศึกษาต้องการฝึกจิตให้มีความคิดเชิงบวก (μ=3.94) อันดับสุดท้าย คือ นักศึกษาต้องการฝึกคิดใน
แนวทางใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม (μ=3.90) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ความต้องการพัฒนาทักษะความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
57. นักศึกษาต้องการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
3.96 .898
มาก
2
58. นักศึกษาต้องการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
4.09 .853
มาก
1
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากนักศึกษา
59. นักศึกษาต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
3.68 .962
มาก
4
60. นักศึกษาต้องการนาเสนอหรือแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
3.88 .832
มาก
3
นักศึกษาให้ผู้อนื่ รับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
รวม
3.90 0.88
มาก
จากตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ความเข้ า ใจทางวั ฒ นธรรม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละ
วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่างจากนั ก ศึก ษามี ระดับ ความต้ อ งการมากเป็ น อัน ดั บ 1 (μ=4.09) รองลงมา
นักศึกษาต้องการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒ นธรรม (μ=3.96) นั กศึกษาต้องการนาเสนอหรือ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษาให้ ผู้ อื่ น รั บ รู้ แ ละเรี ย นรู้ร่ ว มกั น (μ=3.88) อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย
นักศึกษาต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (μ=3.68) ตามลาดับ

76
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
61. นักศึกษาชอบและต้องการฝึกภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม 3.94 .838
มาก
2
62. นักศึกษาต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
3.93 .880
มาก
3
63. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคลและลดความ 4.03 .747
มาก
1
ขัดแย้ง
64. นักศึกษาต้องการฝึกเทคนิคการพูดที่ดีและเกิดประโยชน์
3.90 .910
มาก
4
รวม
3.95 0.84
มาก
จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคลและลด
ความขัดแย้ง (μ=4.03) นักศึกษาชอบและต้องการฝึกภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม (μ=3.94)
นักศึกษาต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี (μ=3.93) นักศึกษาต้องการฝึกเทคนิคการพูดที่
ดีและเกิดประโยชน์ (μ=3.90)

77
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
65. นักศึกษาอยากฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันสื่อต่างๆ
4.01 .757
มาก
3
66. นักศึกษาอยากฝึกที่จะจาแนกประโยชน์และโทษของสือ่ ต่างๆได้ 3.88 .832
มาก
6
67. นักศึกษาควรได้รับการฝึกเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ
3.78 .889
มาก
8
อย่างมีเทคนิค
68. นักศึกษาต้องการรู้วิธีใช้สื่อในโลกยุคใหม่เหมาะสม
3.90 .825
มาก
5
69. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์และ 4.00 .857
มาก
4
ไม่หลงเชื่อง่าย
70. นักศึกษาอยากรู้วิธีและฝึกการประเมินข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้จริง 3.88 .758
มาก
7
71. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
4.23 .731
มาก
1
โทรศัพท์มือถือ
72. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล
4.04 .794
มาก
2
ข่าวสารกับผู้อื่นทางออนไลน์
รวม
3.96 0.80
มาก
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนา
ทั ก ษะด้ า นการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเรี ย นรู้ วิ ธี ใ ช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
โทรศัพท์มือถือ (μ=4.23) นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่น
ทางออนไลน์ (μ=4.04) นักศึกษาอยากฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันสื่อต่างๆ (μ=4.01) นักศึกษาต้องการ
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์และไม่หลงเชื่อง่าย (μ=4.00) นักศึกษาต้องการรู้วิธีใช้สื่อใน
โลกยุคใหม่เหมาะสม (μ=3.90) นักศึกษาอยากฝึกที่จะจาแนกประโยชน์และโทษของสื่อต่างๆได้
(μ=3.88) นักศึกษาอยากรู้วิธีและฝึกการประเมินข้อมูลข่าวสารที่ ใช้ได้จริง (μ=3.88) นักศึกษาควร
ได้รับการฝึกเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆอย่างมีเทคนิค (μ=3.78)

78
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
การเรียนเพื่อรู้
ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนเพื่อรู้
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
73. นักศึกษาต้องการคาแนะนา/คาชี้แนะให้นักศึกษารู้วิธีการเรียนรู้ 4.03 .822
มาก
4
ที่เหมาะสม
74. นักศึกษาต้องการการช่วยเหลือให้นักศึกษารู้วิธีการแสวงหา
3.94 .922
มาก
5
ความรู้
75. นักศึกษาอยากฝึกหัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวนักศึกษา 4.07 .792
มาก
2
เองกับผู้อื่น
76. นักศึกษาต้องการการฝึกประยุกต์ใช้วิธีการที่นักศึกษาเรียนมาสู่ 3.94 .820
มาก
6
ชีวิตประจาวัน
77. นักศึกษาต้องการเรียนรู้และฝึกสติเพื่อใช้ประโยชน์ใน
3.93 .863
มาก
7
ชีวิตประจาวัน
78. นักศึกษาต้องการฝึกความจาให้สามารถจดจาในวิชาความรู้ได้ดี 4.09 .836
มาก
1
79. นักศึกษาต้องการการฝึกหัดที่จาเป็นทางอาชีพหรือในการ
4.04 .865
มาก
3
ประกอบอาชีพ
80. นักศึกษาต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมงาน
3.88 .850
มาก
9
และความก้าวหน้าในอาชีพของนักศึกษา
81. นักศึกษาต้องการการเรียนรู้และการสอนแบบที่นักศึกษา
3.88 .900
มาก
8
สามารถนาไปใช้ได้จริง
82. นักศึกษาต้องการการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
3.72 .938
มาก
10
รวม
3.95 0.86
มาก
จากตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการ
พัฒนาทักษะการเรียนเพื่อรู้ พบว่า นักศึกษาต้องการฝึกความจาให้สามารถจดจาในวิชาความรู้ได้ดี
(μ=4.09) นักศึกษาอยากฝึ กหัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของตัวนั กศึกษาเองกับ ผู้อื่น (μ=4.07)
นักศึกษาต้องการการฝึกหัดที่จาเป็นทางอาชีพหรือในการประกอบอาชีพ (μ=4.04) นักศึกษาต้องการ
คาแนะนา/คาชี้แนะให้นักศึกษารู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม (μ=4.03) นักศึกษาต้องการการช่วยเหลือ
ให้นักศึกษารู้วิธีการแสวงหาความรู้ (μ=3.94) นักศึกษาต้องการการฝึกประยุกต์ใช้วิธีการที่นักศึกษา

79
เรี ย นมาสู่ ชี วิ ต ประจ าวั น (μ=3.94) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก สติ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน (μ=3.93) นักศึกษาต้องการการเรียนรู้และการสอนแบบที่นักศึกษาสามารถนาไปใช้ได้
จริง (μ=3.88) นักศึกษาต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมงานและความก้าวหน้าใน
อาชีพ ของนั ก ศึก ษา (μ=3.88) นั ก ศึก ษาต้ องการการเรีย นรู้ที่ เน้ น การปฏิ บั ติ (μ=3.72)นั ก ศึก ษา
ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม งานและความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา
(μ=3.88) นักศึกษาต้องการการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (μ=3.72)

80
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการปฏิบตั ิจริง
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัตจิ ริง
ระดับความต้องการ
μ
σ ความหมาย อันดับ
83. นักศึกษาต้องการการฝึกประสบการณ์ที่หลากหลาย
3.96 .830
มาก
3
84. นักศึกษาต้องการการฝึกหัดประสบการณ์ที่มีที่ปรึกษาช่วยดูแล 3.80 .867
มาก
6
85. นักศึกษาต้องการค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวนักศึกษา 3.96 .865
มาก
2
เอง
86. นักศึกษาต้องการกาหนดการเรียนรู้ในแบบของตัวนักศึกษาเอง 3.88 .916
มาก
5
87. นักศึกษาอยากได้วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตจาก
4.09 .870
มาก
1
ประสบการณ์ของคนอื่นๆ
88. นักศึกษาต้องการค้นพบวิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัว
3.94 .784
มาก
4
ของนักศึกษาเอง
รวม
3.93 0.85
มาก
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติจริง พบว่า นักศึกษาอยากได้วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตจาก
ประสบการณ์ของคนอื่นๆ (μ=4.09)นักศึกษาต้องการค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวนักศึกษา
เอง (μ=3.96)นั กศึ ก ษาต้ องการการฝึ ก ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย (μ=3.96) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการ
ค้นพบวิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัวของนักศึกษาเอง (μ=3.94) นักศึกษาต้องการกาหนดการ
เรียนรู้ในแบบของตัวนักศึกษาเอง (μ=3.88) นักศึกษาต้องการการฝึกหัดประสบการณ์ที่มีที่ปรึกษา
ช่วยดูแล (μ=3.80)

81
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง
ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเอง
ระดับความต้องการ
และพัฒนาตนเอง
μ
σ ความหมาย อันดับ
89. นักศึกษาแสวงหาและต้องการเรียนรู้วิธีปรับปรุงบุคลิกภาพของ 3.99 .915
มาก
2
นักศึกษา
90. นักศึกษาต้องการรู้จักตนเองและวิธีการพัฒนาตนเองตามที่
4.00 .907
มาก
1
นักศึกษาเป็น
91. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวนักศึกษา และสังคมที่
3.86 .879
มาก
7
นักศึกษาอยู่ไปพร้อมกัน
92. นักศึกษาต้องการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถฝึกและดึงศักยภาพของ 3.96 .830
มาก
5
นักศึกษาออกมา
93. นักศึกษาสนใจวิธีการฝึกจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3.97 1.014
มาก
3
94. นักศึกษาต้องการการแนะแนวที่เหมาะสมช่วยในการปรับตัว
3.94 .856
มาก
6
ของนักศึกษาให้ทันโลกยุคใหม่และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
95. นักศึกษาต้องการเรียนรู้และรักษาอัตลักษณ์ของเชื้อชาติของ
3.96 .915
มาก
4
นักศึกษา
รวม
3.95 0.90
มาก
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง พบว่า นักศึกษาต้องการรู้จักตนเองและวิธีการ
พัฒนาตนเองตามที่นักศึกษาเป็น มากที่สุดเป็นอันดับ 1 (μ=4.00) รองลงมา คือ นักศึกษาแสวงหา
และต้องการเรียนรู้วิธีปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษา (μ=3.99) นักศึกษาสนใจวิธีการฝึกจิตใจให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (μ=3.97) นักศึกษาต้องการเรียนรู้และรักษาอัตลักษณ์ของเชื้อชาติของนักศึกษา
(μ=3.96) นักศึกษาต้องการเรียนรู้จากผู้ที่สามารถฝึกและดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมา (μ=3.96)
นักศึกษาต้องการการแนะแนวที่เหมาะสมช่วยในการปรับตัวของนักศึกษาให้ทันโลกยุคใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ (μ=3.94) นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวนักศึกษา และสังคมที่นักศึกษาอยู่
ไปพร้อมกัน (μ=3.86) เป็นอันดับสุดท้าย
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่รว่ มกันกับผู้อื่น
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรูเ้ พื่อการอยู่ร่วมกัน
ระดับความต้องการ
กับผู้อื่น
μ
σ ความหมาย อันดับ
96. นักศึกษาอยากเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
3.96 .930
มาก
3
97. นักศึกษาต้องการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่ง 3.94 .889
มาก
4
กันและกัน ไม่ใช่เอาแต่แข่งขัน
98. นักศึกษาต้องการเรียนรู้กฎหมายของไทยและนานาชาติเพื่อ
4.07 .792
มาก
1
รักษาสิทธิของนักศึกษา
99. นักศึกษาต้องการการจัดการศึกษาที่ช่วยให้การใช้ชีวิตร่วมกันใน 3.91 .903
มาก
5
ความแตกต่างสามารถมีความสงบสุข
100. นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีการและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้าง
4.03 .840
มาก
2
ความสุขร่วมกัน
รวม
3.98 0.87
มาก
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายข้อของความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้กฎหมายของ
ไทยและนานาชาติ เพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิข องนั ก ศึ ก ษา มากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 1 (μ=4.07) รองลงมา คื อ
นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีการและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน (μ=4.03) นักศึกษาอยาก
เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (μ=3.96) นักศึกษาต้องการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เอาแต่แข่งขัน (μ=3.94) นักศึกษาต้องการการจัดการศึกษาที่
ช่วยให้การใช้ชีวิตร่วมกันในความแตกต่างสามารถมีความสงบสุข (μ=3.91) เป็นอันดับสุดท้าย
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ตอนที่ 1.2 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา ผู้วิจัยขอ
นาเสนอข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้จานวน 69 คน
ตารางที่ 16 ผลรวมรายด้านของการเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร
ตัวแปรอิสระ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา
Sig
Sig
Sig
กลุ่มทักษะพืน้ ฐานทางการศึกษา
1 การอ่าน
0.11
0.80
0.66
2 การเขียน
0.04*
0.24
0.46
3 คณิตศาสตร์
0.75
0.15
0.47
4 การประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 0.32
0.68
0.10
รวม
0.10
0.76
0.33
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
5 การคิด
0.88
0.54
0.01*
6 ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม
0.79
0.88
0.00*
7 ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
0.70
0.06
0.00*
8 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
0.38
0.07
0.00*
รวม
0.28
0.38
0.00*
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
9 การเรียนเพื่อรู้
0.19
0.66
0.00*
10 การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง
0.79
0.46
0.01*
11 การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง
0.73
0.47
0.03*
12 การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
0.20
0.10
0.00*
รวม
0.22
0.10
0.00*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จาแนกตามเพศ
ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษบางรายการที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อค้นพบดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีเพศที่แตกต่างกันมีต้องการในการพัฒนาทักษะการเขียน (Sig=0.04) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการคิด (Sig=0.01) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
5. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (Sig=0.04) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
6. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ 0.05
7. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการเรียนเพื่อรู้ (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
8. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง (Sig=0.01) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
9. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง (Sig=0.03) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ 0.05
10. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่ น (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
11. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ 0.05

85
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ความต้องการทักษะการเรียนรู้
t
Sig.
(n = 30)
(n = 39)
μ
σ
μ
σ
กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
1 ด้านการอ่าน
4.02 0.60 3.94 0.49 0.62 0.11
2 ด้านการเขียน
3.95 0.75 3.88 0.56 0.46* 0.04*
3 ด้านคณิตศาสตร์
3.91 0.66 3.95 0.60 0.30 0.75
4 ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ การอ่ า น การ 4.09 0.65 4.09 0.57 0.02 0.32
เขียน และคณิตศาสตร์
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
5 ด้านการคิด
3.99 0.65 4.05 0.64 0.34 0.88
6 ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม
3.91 0.74 3.88 0.69 0.18 0.79
7 ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
3.93 0.77 3.98 0.61 0.30 0.70
8 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
3.98 0.72 3.94 0.60 0.27 0.38
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
9 ด้านการเรียนเพื่อรู้
3.92 0.72 3.97 0.61 0.36 0.19
10 ด้านการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง
4.00 0.68 3.88 0.65 0.68 0.79
11 ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและ
3.98 0.74 3.93 0.70 0.28 0.73
พัฒนาตนเอง
12 ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับ
3.92 0.78 4.03 0.69 0.62 0.20
ผู้อื่น
รวม
3.97 0.62 3.96 0.51 0.04 0.17
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 17 จากการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุ ท รสาคร จ าแนกตามเพศ สามารถอธิบ ายได้ ดั งนี้ ด้ านที่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี เพศแตกต่ างกั น มี ค วาม
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ต้องการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ โดยเพศชายมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ μ=3.95 ในขณะ
ที่เพศหญิงมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ μ=3.88 จะเห็นว่าเพศชายมีความต้องการที่มากกว่า
ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เมียนมาร์ศนู ย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามช่วงอายุ
ความต้องการ
แหล่งความ
Sum of
Mean
df
F Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน
Squares
Square
กลุ่มทักษะพืน้ ฐานทาง
การศึกษา
1 ด้านการอ่าน
ระหว่างกลุ่ม
0.69
4
0.17
0.57 0.68
ภายในกลุ่ม
19.42
64
0.30
รวม
20.1
68
2 ด้านการเขียน
ระหว่างกลุ่ม
0.35
4
0.08
0.19 0.93
ภายในกลุ่ม
28.41
64
0.44
รวม
28.76
68
3 ด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
0.70
4
0.17
0.43 0.78
ภายในกลุ่ม
26.09
64
0.40
รวม
26.80
68
4 ด้านการ
ระหว่างกลุ่ม
0.93
4
0.23
0.61 0.65
ประยุกต์ใช้ การอ่าน
ภายในกลุ่ม
24.23
64
0.37
การเขียน และ
รวม
25.16
68
คณิตศาสตร์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
0.56
4
0.14
0.46 0.76
ภายในกลุ่ม
19.75
64
0.30
รวม
20.32
68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเที ยบ พบว่าเมื่ อจาแนกตามช่วงอายุที่
แตกต่างกันไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในกลุ่มทักษะพื้นฐานอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามช่วงอายุ (ต่อ)
ความต้องการ
แหล่งความ Sum of
Mean
df
F Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน Squares
Square
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคม
สมัยใหม่
5 ด้านการคิด
ระหว่างกลุ่ม
0.70
4 0.17 0.40 0.80
ภายในกลุ่ม
27.62 64 0.43
รวม
28.32 68
6 ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่ม
2.78
4 0.69 1.40 0.24
ภายในกลุ่ม
31.63 64 0.49
รวม
34.41 68
7ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม
3.14
4 0.78 1.75 0.15
ภายในกลุ่ม
28.71 64 0.44
รวม
31.86 68
8 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ระหว่างกลุ่ม
1.01
4 0.25 0.57 0.68
ภายในกลุ่ม
28.04 64 0.43
รวม
29.05 68
รวม
ระหว่างกลุ่ม
1.63
4 0.41 1.05 0.38
ภายในกลุ่ม
24.76 64 0.38
รวม
26.40 68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเที ยบ พบว่าเมื่ อจาแนกตามช่วงอายุที่
แตกต่างกันไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

88
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามช่วงอายุ (ต่อ)
ความต้องการ
แหล่งความ Sum of
Mean
df
F Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน Squares
Square
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
9 ด้านการเรียนเพื่อรู้
ระหว่างกลุ่ม
1.40
4 0.35 0.78 0.54
ภายในกลุ่ม
28.78 64 0.50
รวม
30.19 68
10 ด้านการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม
3.54
4 0.88 2.12 0.88
จริง
ภายในกลุ่ม
26.68 64 0.41
รวม
30.22 68
11 ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็น
ระหว่างกลุ่ม
4.38
4 1.09 2.29 0.06
ตัวเองและพัฒนาตนเอง
ภายในกลุ่ม
30.62 64 0.47
รวม
35.00 68
12 ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่
ระหว่างกลุ่ม
4.38
4 1.09 2.22 0.07
ร่วมกันกับผู้อื่น
ภายในกลุ่ม
31.59 64 0.49
รวม
35.97 68
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3.16
4 0.79 2.00 0.10
ภายในกลุ่ม
25.19 64 0.39
รวม
28.35 68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ พบว่าเมื่อจาแนกตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา
ความต้องการ
แหล่งความ
Sum of
Mean
df
F Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน
Squares
Square
กลุ่มทักษะพืน้ ฐานทาง
การศึกษา
1ด้านการอ่าน
ระหว่างกลุ่ม
0.25
2
0.12
0.41 0.66
ภายในกลุ่ม
19.84
66
0.30
รวม
20.10
68
2ด้านการเขียน
ระหว่างกลุ่ม
0.66
2
0.33
0.77 0.46
ภายในกลุ่ม
28.10
66
0.42
รวม
28.76
68
3ด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
0.60
2
0.30
0.76 0.47
ภายในกลุ่ม
26.19
66
0.39
รวม
26.80
68
4ด้านการประยุกต์ใช้ ระหว่างกลุ่ม
1.67
2
0.83
2.35 0.10
การอ่าน การเขียน และ ภายในกลุ่ม
23.48
66
0.35
คณิตศาสตร์
รวม
25.16
68
รวม
ระหว่างกลุ่ม
0.66
2
0.33
1.11 0.33
ภายในกลุ่ม
19.66
66
0.29
รวม
20.32
68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ ก ารเปรีย บเที ย บ พบว่าเมื่ อ จาแนกตามระดั บ ชั้ น
การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในกลุ่มทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา (ต่อ)
ความต้องการ
แหล่งความ Sum of
Mean
df
F Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน Squares
Square
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคม
สมัยใหม่
5.ด้านการคิด
ระหว่างกลุ่ม
3.24
2 1.62 4.27 0.01*
ภายในกลุ่ม
25.08 66 0.38
รวม
28.32 68
6.ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่ม
5.49
2 2.74 6.26 0.00*
ภายในกลุ่ม
28.92 66 0.43
รวม
34.41 68
7.ด้านการสื่อสารและความ
ระหว่างกลุ่ม
6.66
2 3.33 8.72 0.00*
ร่วมมือ
ภายในกลุ่ม
25.20 66 0.38
รวม
31.86 68
8.ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ระหว่างกลุ่ม
5.55
2 2.77 7.79 0.00*
ภายในกลุ่ม
23.50 66 0.35
รวม
29.05 68
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5.06
2 2.53 7.83 0.00*
ภายในกลุ่ม
21.34 66 0.32
รวม
26.40 68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ความต้องการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตาม ระดับชั้นการศึกษา พบว่า ในภาพรวม (Sig = 0.00) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการคิด (Sig = 0.01) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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.2. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะความเข้าใจทางวัฒนธรรม
(Sig = 0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทักษะความเข้าใจทางวัฒนธรรม
การสื่อสารและความร่วมมือ (Sig = 0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับชั้นที่ แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒ นาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Sig =
0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาทั้ง 4 ด้านนี้ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา (ต่อ)
ความต้องการ
แหล่งความ Sum of
Mean
df
F
Sig.
ทักษะการเรียนรู้
แปรปรวน Squares
Square
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
9.ด้านการเรียนเพื่อรู้
ระหว่างกลุ่ม
5.03
2 2.51 6.60 0.00*
ภายในกลุ่ม
25.16 66 0.38
รวม
30.19 68
10.ด้านการเรียนรู้เพื่อการ
ระหว่างกลุ่ม
3.96
2 1.98 4.97 0.01*
ปฏิบัติจริง
ภายในกลุ่ม
26.26 68 0.39
รวม
30.22 68
11.ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็น ระหว่างกลุ่ม
5.70
2 2.85 6.42 0.03*
ตัวเองและพัฒนาตนเอง
ภายในกลุ่ม
29.30 66 0.44
รวม
35.00 68
12.ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ ระหว่างกลุ่ม
9.11
2 4.56 11.20 0.00*
ร่วมกันกับผู้อื่น
ภายในกลุ่ม
26.86 66 0.40
รวม
35.97 68
รวม
ระหว่างกลุ่ม
5.69
2 2.84 8.28 0.00*
ภายในกลุ่ม
22.66 66 0.34
รวม
28.35 68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแรงงานเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา พบว่า
1. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนเพื่อรู้ (Sig = 0.00) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง (Sig
= 0.01) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเอง
และพัฒนาตนเอง (Sig = 0.03) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่น (Sig = 0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สามารถสรุปได้ว่าระดับชั้นที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒ นาทั้ง 4 ด้านนี้ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์
การวิจับ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร 2. เพื่อเปรียบเทียบความ
ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับชั้นการศึกษา โดยมีกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาเมียนมาร์แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาจานวน 42 คน ระดับ
มัธยมศึกษาจานวน 14 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 13 คน ศูนย์การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุท รสาคร รวมจานวน 69 คน ในภาคการศึกษาที่
2/2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติมีข้อค้นพบใน
งานวิจัยด้งต่อไปนี้
1. ข้อค้นพบที่ 1
1.1 ภาพรวมความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
เมียนมาร์นั้น พบว่า มีความต้องการในภาพรวมทุกด้าน ประกอบกลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ และกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน มีความต้องการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก (μ=3.96)
1.2 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
นั้นมีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ การประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
(μ=4.11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาต้องการออกเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (μ=4.28) มากที่สุด
1.3 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
นั้นมีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ การคิด (μ=4.03) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษา
ต้องการพัฒนาตัวเองให้ได้รับความคิดใหม่ๆ (μ=4.22) มากที่สุด
1.4 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
นั้ น มี ค วามต้ อ งการมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 3 คื อ การอ่ า น (μ=3.99) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
นักศึกษาอยากฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง (μ=4.48) มากที่สุด
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1.5 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้นมี
ความต้ อ งการมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 4 คื อ การเรี ย นรู้ เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ อื่ น (μ=3.98) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้กฎหมายของไทยและนานาชาติเพื่อรักษาสิทธิของ
นักศึกษา (μ=4.07) มากที่สุด
1.6 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้นมี
ความต้ อ งการมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 5 คื อ การรู้เท่ าทั น สื่ อ (μ=3.96) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า
นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ (μ=4.23) มากที่สุด
1.7 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้นมี
ความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 6 คือ การเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง (μ=3.95)
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
(μ=4.23) มากที่สุด
1.8 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้นมี
ความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 7 คือ การเรียนเพื่อรู้ (μ=3.95) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
นักศึกษาต้องการฝึกความจาให้สามารถจดจาในวิชาความรู้ได้ดี (μ=4.09) มากที่สุด
1.9 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้นมี
ความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 8 คือ การสื่อสารและความร่วมมือ (μ=3.95) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคลและลดความขัดแย้ง (μ=4.03) มาก
ที่สุด
1.10 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้น
มีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 9 คือ การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง (μ=3.93) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักศึกษาอยากได้วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตจากประสบการณ์ของคนอื่นๆ
(μ=4.09) มากที่สุด
1.11 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้น
มีความต้องการมากที่ สุดเป็นอันดับ 10 คือ การเขียน (μ=3.92) และเมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่า
นักศึกษาต้องการฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง (μ=4.23) มากที่สุด
1.12 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้น
มีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 11 คือ ความเข้าใจทางวัฒนธรรม (μ=3.92) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
นักศึกษา (μ=4.09) มากที่สุด
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1.13 ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์นั้น
มีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 12 คือ คณิตศาสตร์ (μ=3.90) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
นักศึกษาต้องการฝึกหัดและเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ รวมทั้งนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง (μ=4.00) มากที่สุด
2. ข้อค้นพบที่ 2
ผลรวมรายด้านของการเปรียบเทียบ ความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาครจาแนกตาม เพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1. เพศทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาการเขียน (Sig=0.04) ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2. ช่วงอายุทแี่ ตกต่างไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.3. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความต้องการในการพัฒนา
กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้
การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.4. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางการคิด (Sig=0.01) ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ี่
0.05
2.5. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.6. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.7. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (Sig=0.04) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
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2.8. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทักษะในกลุ่มทักษะการ
เรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ (Sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่
0.05
2.9. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริง
(Sig=0.01) ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.10. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้เพื่อการเป็นตัวเองและพัฒนาตนเอง (Sig=0.03) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.11. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น (Sig=0.00) ทีแ่ ตกต่าง
กันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.12. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมของกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ (Sig=0.00)
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.13. ความแตกต่างของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมของกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน (Sig=0.00)
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
ภาพรวมความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียน
มาร์นั้น พบว่ามีความต้องการในภาพรวมทุกด้าน ประกอบกลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ และกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน มีความต้องการพัฒนา
อยู่ในระดับมาก (μ=3.96) สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ พรหมทอง 2559 ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้นาเสนอแนวทางใน
การพั ฒ นาตนเองของบุ ค คลเพื่ อ ก้ าวสู้ ก ารเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไมว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่ อ บุ ค คลอย่ างเลี่ ย งไม่ ได้ การพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ย นรู้ ในศตวรรษนี้ มี
ความสาคัญ กล่าวคือจะทาให้บุคคลไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัยทันโลก ทัน
เหตุการณ โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู ตลอดชีวิต อันประกอบด้วย การ
พัฒนาทักษะพื้นฐานไมว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และทักษะการ

98
ปฏิบัติในทุกด้านที่ที่ส่งผลต่อการเรียนรู ของบุคคล การพัฒนาการเรียนรูด้านนวัตกรรม การพัฒนา
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ของบุ ค คลในทุ กๆด้ านบุ ค คลที่ พั ฒ นาตนเองให้ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่ าง
สม่าเสมอ
จากผลการวิจัยทั้ง 2 ข้อ ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลจาแนกตามกลุ่มทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษา กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ และกลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน ดังนี้
กลุ่มทักษะพื้นฐานทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์มนัส เลิศสิริกาล
กูล (2557) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชนในตาบลท่าตอน อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอนนั้นเมื่อได้รับการพัฒนาก็สามารถอ่าน คา
ข้อความ ประโยคต่าง ๆ ที่เห็น และอ่านหนังสือนอกเวลา หนังสือธรรมะ โดยเข้าใจความหมายจาก
เรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายเรื่องราวที่อ่านได้ จนเกิดความมั่นใจในการติดต่อประสาน งานกับบุคคล
หน่ วยงานราชการ โดยเฉพาะที่ ว่าการอาเภอแม่ อาย เพราะสามารถอ่านข้อความบนเอกสารขอ
อนุญาตออกนอกพื้นที่ได้ และการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน โดยสามารถอ่านใบรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนและอ่านเอกสารโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ ทาให้บ้านและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้นการจัดการเรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชนในตาบลท่าตอน
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในด้าน การเขียน พบว่า ผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน เมื่อได้รับ
การพัฒนาการเขียน นั้นก็สามารถเขียนคา ข้อความ ประโยค และเรียบเรียงเป็นเรื่องได้ และสามารถ
เขียนกระทู้ ธรรม เข้าใจความหมายและอธิบายเรื่องที่เขียนได้ เกิดความมั่นใจมีความกล้า ในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานราชการ โดยสามารถเขียนชื่อ นามสกุล ตัวเองได้ แทนการ
พิมพ์ลายนิ้วมือ ในการลงลายมือชื่อบนเอกสารต่าง ๆ สามารถเขียนสื่อสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน และเขียนประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนได้
และในด้านการประยุกต์ใช้ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ พบว่าผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน
สามารถฟัง ดู และพูดสื่อสารภาษาไทยกลางกับบุคคล และหน่วย งานต่าง ๆ ได้โดยเข้าใจเรื่องที่ได้รับ
ฟัง สามารถพูดโต้ตอบ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนให้เป็นคาพูดได้ มีประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพของผู้ไม่รู้หนังสือในตาบลท่าตอน ได้แก่ อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพก่อสร้าง และ
อาชีพทาไร่ทานา ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เกิดความกล้า
ที่จะพูดกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนร่วมกับโรงเรียน ในขณะที่
ปิยธิดา รอดซุงและคณะ (2561) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่สร้างและ
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม มีประโยชน์มีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ตามแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถทาให้ นักเรียนมีคะแนนการวัดนิสัยรักการอ่านทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
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มีคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการอ่านในระดับ ดีมาก กิจกรรมที่นักเรียนชอบคือ กิจกรรมเส้นทางนัก
อ่านและกิจกรรมนิทานสาราญใจ และมีประสิทธิผลการใช้กิจกรรมในด้านความเป็นประโยชน์และ
ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลเชิงทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior) ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาสภาพและความต้องการใน
การจัดกิจกรรม และการสัมภาษณ์
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทญา โกมลมาลย์
2561 ที่ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทยที่ระบุว่า ทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อมีความสาคัญ และมีความจาเป็นต่อการพัฒ นาทักษะการใช้สื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เกิดพัฒนาและความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับความเป็นสื่อ งานวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
ของวัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของระดับการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน
เพื่อที่จะพูดคุย/ส่งข้อความคุยกับเพื่อนใน Messenger มากที่สุด รองลงมา เพื่ออัพโหลดและแชร์รูป
ของตนเอง/เพื่อน/แฟน ในขณะที่การให้ความคิดเห็นทางการเมือง จะอยู่ในระดับน้อยที่สุด และผล
การศึกษายังพบว่า วัยรุ่นไทยที่มีอายุมากกว่าและระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อเฟ
ซบุ๊ก ในด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของเฟซบุ๊ก , ด้านความเข้าใจกระบวนการทางานของเฟซบุ๊ก
ด้านความเข้าใจเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงด้านความเข้าใจด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรม มากกว่าวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า และระดับการศึกษาน้อยกว่า ส่วนในด้านความ
สนุกสนานและชื่นชมเนื้อหา พบว่ามีความแตกต่างกันในช่วงอายุและเพศ โดยวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มี
มุมมองต่อเฟซบุ๊กว่า เป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ทางสังคม มากที่สุด
ในขณะที่ ประภาภรณ์ พลเยียม 2560 ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนทีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.22 แต่
เนื่องจาก การใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นสอดแทรกกิจกรรมเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 ทาให้นักเรียนรู้จักการ
ทางาน เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน แบ่งงานกันตามทีได้รับมอบหมายผู้วิจัยได้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เช่น Google for education Facebook ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทีจะทาให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบทเรียนและการอย่างรวดเร็วและยังสามารถทีจะศึกษาได้ทุกเวลา
ทุกสถานทีจึงทาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของสามารถทีจะตอบคาถามให้
คาปรึกษานักเรียนทันที ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นอีกด้วย และกมลรัตน์ เทอร์
เนอร์และคณะ (2561) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล; โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ

100
กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานสะเต็ม (STEM Project-Based Learning) ต่อทักษะ ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ที่ประเมินตามกรอบแนวคิดของ Trilling และ Fadel (2009) ได้แก่ ทักษะ 3Rs คือ Reading (อ่าน
ออก) (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และทักษะ 7Cs ได้แก่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and Problem solving) ด้านการสร้างสรรค์ และ
นวั ต กรรม (Creativity & Innovation) ด้ า นความเข้ า ใจความต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์
(Cross-cultural Understanding) ด้ า น ความ ร่ ว ม มื อ การท างาน เป็ น ที ม และภ าวะผู้ น า
(Collaboration, Teamwork & Leadership) ด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
(Communication, Information & Medial Literacy) ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสาร (Computing and ICT literacy) และด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career &
learning self-reliance) ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ใน
วิท ยาลั ย พยาบาลบรม ราชชนนี ชลบุ รี ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 114
ผลการวิจัยพบว่า หลังการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3 ลาดับแรก 4 ทักษะ
ได้แก่ 1) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) การอ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์ 3) มี 2 ทักษะ
คือ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและ ภาวะผู้นา
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มมีประสิทธิผล ช่วยให้นักศึกษา มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรนาการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มนี้ไปใช้ในการจัดการศึกษา
วิชา การศึกษาอิสระในปีการศึกษาต่อไป และขยายผลไปทดลองใช้ในในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะศตวรรษ ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย สราญจิตร์
(2553) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการด้านการศึกษาของแรงงานภาคอุตสาหกรรมใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ จั งหวั ด สิ งห์ บุ รี ที่ ผู้ วิจั ย พบว่ า ความต้ อ งการของแรงงานในด้ า น
การศึกษานั้น มี ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ความ
ต้องการด้านการศึกษาเพื่อต้องการปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 2.ความต้องการด้านการศึกษาใน
ระดับขั้นพื้นฐาน 3. ความต้องการด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเอง 4.
ความต้องการด้านการศึกษาเพื่อพั ฒ นาทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพของตนเอง ในขณะที่
ทัศนีย์ จิตต์ทองกลุ 2554 ที่ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุและปัญหาของแรงงานไทยในการไป
ทางานต่างประเทศ กรณีศึกษาแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานไต้หวัน ซึ่งผลวิจัยสรุปว่า ผลการวิจัย
พบว่า (1) แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานไต้หวันส่วนมากเป็นเพศชาย มี ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35
ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และใช้บริการผ่านบริษัทจัดหางานเดินทางไปทางานไต้หวัน
ในตาแหน่งในโรงงานอุตสาหกรรม มี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 17,001 – 18,000 บาท (2) สาเหตุ
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ก่อนไปทางานไต้หวันเพราะเป็นแรงงานที่ว่างงานและมีภาระหนี้สิน ปัญ หาในด้านภาษาและการ
สื่อสารกับนายจ้างต่างชาติเป็นปัญหามาก ที่สุดในการเดินทางไปทางานไต้หวัน และ (3). แรงงานไทย
ได้ เสนอแนะให้ มี ก ารแก้ ไขกฎหมาย กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คนหางานไปท างานต่ า งประเทศให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้รัฐเป็น ผู้ดาเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศให้มากขึ้น
เผยแพร่พฤติกรรมการหลอกลวงของสาย/นายหน้าผ่านสื่อที่แรงงานรับฟังหรือรับชมได้โดยง่าย รัฐ
ควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน กระทรวงแรงงานในต่างประเทศ และ เสาวนีย์ ชมชื่น 2555 ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน 5 แผน และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า (1) ได้แผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์โดยการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5
แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ ซึ่ ง แผนการเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส่ ง เสริ ม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรง
เรียนอัสสัมชัญลาปางที่เรียนโดยการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีระดับการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05รวมทั้ง ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป 2559
ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่วัดจากข้อสอบวัดผล ผู้เรียนครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 55 ผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนดในสัดส่วนนี้ มีผู้เรียน ร้อยละ 14.81 ที่มีผลการทดสอบร้อยละ 80 ขึ้นไป ด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ที่ วัด จากผลงานวิจั ย พบว่า ผู้ เรีย นร้อ ยละ 37.04 ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ ดี เยี่ ย ม
รองลงมา คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก และระดับดีคิดเป็นร้อยละ 18.52 และร้อยละ
14.81 ตามลาดับ สาหรับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กับเกณฑ์ม าตรฐาน พบว่า คะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดที่ 70 คะแนนหรือ เกรด C และด้าน
ความพึงพอใจจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม และรายด้าน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า ด้านการสอนของอาจารย์ เป็น
ด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านการ
เรียนการสอน ด้านความรู้ของนักศึกษา และด้านการประเมินผล
จากการศึกษาพบว่าหลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบไว้ว่าเป็นการ
จัดการศึกษาที่ต้องตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน เพื่อปัญหากับกับกลุ่มผู้เรียน
โดยที่มีเนื้อหาของหลักสูตรและการเรียนเรียนการสอนต้องมีความยึดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
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ความเหมาะสมรวมทั้ งการขยายโอกาสให้ กั บ ทุ ก ๆคนได้ มี โอกาสได้ เรี ย นรู้อ ย่ างทั่ ว ถึ ง และจาก
การศึกษาลักษณะการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นผู้วิจัยยังพบอีกว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Fordham (1993) ที่ได้เสนอแนวคิดและลักษณะการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
สาคัญ เอาไว้ 4 ประกอบ คือ 1.ต้อวเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ที่ขาด
โอกาส ในการเข้ารับการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการกิจวัตรประจาวันของตนเอง จึงทาให้เป็น
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 2.ต้องเป็นลักษณะการจัดการศึกษาที่อยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ ชมกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ต้องการศึกษาในสายสามัญ ต่อเนื่อง เป็นต้น 3. มีลักษณะที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมนั้นๆ กล่าวคือ ต้องเป็นการจัดที่มีการเน้นที่
จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่และสอดคล้องกับปัญหาบนพื้นฐานของความต้องการ
ของชุมชนและสังคม โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้เฉพาะกลุ่มมากกว่าการกาหนด
เป้ าหมายเพื่ อ กลุ่ ม กลุ่ ม ใหญ่ 4.มี ลั ก ษณะที่ เป็ น การจั ด ที่ มี ค วามยึ ด หยุ่ น ทั้ งในองค์ ก รและวิธีก าร
กล่าวคือ ในการจัดการศึกษานอกระบบนั้นต้องมีลักษณะที่มีความยึดหยุ่นในทุกๆด้าน อาทิ ด้าน
หลักสู ตร ด้านการกาหนดระยะเวลาเรียน ด้านเนื้ อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้ านการ
กาหนดเป้าหมายการเรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
2553 ได้สรุป แนวคิดและลักษณะการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอาไว้ว่า 1) ต้องตอบสนอง
ความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน 2). ต้องจัดขึ้นเพื่อปัญหากับกับกลุ่มผู้เรียน 3) เนื้อหาของ
หลักสูตรและการเรียนเรียนการสอนต้องมีความยึดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
4). มุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนคิดของผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหา 5). จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พระกิตติภัส วิยาภรณ์ (2553) ได้สรุป ลักษณะ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอาไว้ ดังนี้ 1) เป็นการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิต2) มี
ความยึดหยุ่นและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3) ลดขั้นตอนและกฎระเบียบ 4) เปิดโอกาสสาหรับทุกกลุ่ม
และเป้าหมาย 5) เน้นการศึกษาที่มุ่งให้คนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ 6) หลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 7) มีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 8) วิถีชีวิตของบุคคลและมี
ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ 9) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน มัทนียา ค้อมทอง
2552 ได้สรุปหลักการสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบไว้ว่า การจัดการศึกษานอกระบบนั้นมี
หลักที่สาคัญ คือ การยึดแนวทางให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนตามความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งการขยายโอกาส
ให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
จากการศึกษานั้นอาจกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับ พีรเทพ รุ่งคุณากร, 2553 ที่ระบุว่า
ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
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ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติของตนเต็ม
ศักยภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญและต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้รู้จักคิดเป็น ทาเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องต่อ
ชีวิต
การจัดการเรียนรู้มีหลากหลายวิธี ที่ครูต้องนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับและเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาที่สอนกับเป้าหมาย ครูต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาสู่การเรียนการสอนที่เป็นวิชา
เฉพาะ และทาให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ครูจึงต้อง
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยให้ความสาคัญต่อ
ความต้องการ แรงจูงใจภายใน และความสามารถที่จะพัฒนาของผู้เรียน ผ่านการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเป็นมิตร อบอุ่น ปลอดภัย มีครูคอยชี้แนะและช่วยเหลือผู้เรียนให้
เรียนรู้อย่างสะดวกจนบรรลุผล ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหากมีส่วนร่วมในการและได้รับโอกาสในการ
พัฒนาด้วยตนเอง โดยสรุปมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้ (พีรเทพ รุ่งคุณากร, 2553)
1. วิธีเน้นปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานสัมพันธภาพที่
ดี หรือแบบร่วมมือและพั ฒนาทักษะทางสังคม ใช้ประสบการณ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียน
พัฒ นาความรู้ กิจกรรมสาคัญ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ คือ การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยเหลือ
กัน รวมทัง้ กาลังใจแก่กันและกัน
2. วิธีเน้นประสบการณ์ เป็นวิธีการส่งเสริมความรู้โดยประสบการณ์และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ของตนโดยตรงและได้รับประสบการณ์ด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่จะ
นามาปรับความรู้ เจตคติ และค่านิยมของตน ผู้เรียนนาเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้เรียนเอง
3. วิธีเน้นที่ชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบรรยากาศแหล่งการศึกษา กิจกรรมกา
เรีย นรู้ อ าศั ย เนื้ อ หาวิช าที่ ครู ท าความตกลงกั บ นั ก เรีย นเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของวิ ธี เรี ย นและความ
รับผิดชอบ
4. วิธีเน้นที่การบูรณาการ เป็นวิธีการที่ครูใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู้ กาหนดเป้าหมายการเรียนร่วม และยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้ องกับ ความแตกต่ างระหว่างบุ คคล ลดการถ่ ายทอดเนื้ อหาวิชาลง ให้ ผู้เรียนได้ เรียนจาก
ประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ทดลองปฏิ บั ติด้วยตนเอง ครูท าหน้ าที่ เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้ คาปรึกษา วางแนวกิจกรรม และ
ประเมินผล
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ซึ่ งองค์ ป ระกอบดั งกล่ าวนี้ ส อดคล้ อ งกั บ Carl R. Rogers (1996 : 62 ในพี รเทพ รุ่ง
คุณากร, 2553 ) ที่เชื่อว่า มนุษย์นั้นเป็นผู้มีศักยภาพ มีพลังในการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์
การเรี ย นรู้ที่ มี ค วามหมายต่ อ ตนเอง มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเอง ดั งนั้ น
ความสาเร็จของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้เรียน Rogers เสนอว่า ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้
ชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะ
เรี ย นหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ ก เริ่ ม ต้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น ตลอดจน
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องสนใจประสบการณ์เดิมและความต้องการ
ของผู้เรียนช่วยเชื่อมโยงมาสู่เนื้อหาและ เทคนิคการสอนที่เหมาะสม สนุก และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างมากที่สุดในการเรียนรู้และได้ค้นพบเอง รวมทั้งบรรลุผลสาเร็จของงานการเรียนรู้ที่พวกเขาริเริ่ม
ด้วยตนเอง
4. สัมพันธภาพที่ดี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงาม พัฒนาความเป็น
ผู้ใหญ่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ครูคือผู้อานวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูจะต้องมีความสามารถค้นพบ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และสามารถจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข
ครูจะต้องให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน โดยผู้เรียน
มีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นได้
6. การช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเอง การจัดการเรียนรู้ควรมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง มั่นใจในตนเอง และสามารถจัดการหรือควบคุม
ตนเองได้มากขึ้น
7. การจัดการเรียนรู้ต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ครูต้องมี
ความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ในรูปแบบและมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจึง
ต้องแสวงหาวิธีการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสมในแต่ละคน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 สาหรับผู้อานวยการและครูศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย คือ ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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1.2 สาหรับครู ควรมีการกาหนดรูปแบบและกระบวนการในการทางาน เพื่อทาให้งาน
เป็นระบบ และเชิญชวนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง
1.3 สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องใช้การบริหารแบบกระจายอานาจและสร้างการมี
ส่วนร่วมระดั บ ครู นั ก เรีย น และชุ ม ชน โดยเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ ด าเนิ น งานด้ วยตนเอง
ผู้บริหารจะเป็นผู้สังเกตการณ์ คอยกากับ ติดตามการทางานของครู และให้คาปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อ
เกิดปัญหาในการทางาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาตามความต้องการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์หรือมีสัญชาติไทย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาตามความต้องการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์หรือมีสัญชาติไทย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความต้องการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวม เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการเรียนรู้ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ
☐ 15 – 20 ปี

☐ 21 – 25 ปี

☐ 26 – 30 ปี

☐ 31– 35 ปี

☐ 36 – 40 ปี

☐ 40 ปี ขึ้นไป

3. ท่านเรียนที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับชั้น
ใด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น 5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความต้องการด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ฉันสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
ฉันสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ฉันอยากฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง
ฉันต้องการรู้และเข้าใจความหมายของป้ายข้อความต่างๆ
ฉันอยากฝึกจับประเด็นหรือสรุปความจากสิ่งที่อ่านได้
ฉันอยากอ่านเนื้อเพลงที่ฉันชอบฟังได้
ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจสัญลักษณ์จราจร
ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจป้ายบอกทางต่างๆบนท้องถนน
ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจข้อความบนรถสาธารณะ
ฉันต้องการฝึกอ่านป้ายฉลากและป้ายสินค้าต่างๆ
ฉันจาเป็นต้องฝึกอ่านหนังสือสัญญาหรือหนังสือราชการต่างๆ
ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตปะจาวัน
ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจาวัน
ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อรอบตัว เช่น เมนูอาหาร
การฝึกอ่านของฉันต้องใช้ประโยชน์ได้ใน การพูด การฟัง การเขียน
ฉันควรอ่านอักษรย่อได้
ฉันอยากฝึกเขียนประวัติส่วนตัว
ฉันต้องการฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
ฉันอยากเขียนหนังสือสาหรับติดต่อหน่วยงานได้ถูกต้อง
ฉันจาเป็นต้องฝึกเขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง

5

ระดับความเห็น
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114
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
(ต่อ)
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น 5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ความต้องการด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ฉันควรได้รับการฝึกเขียนสรุปความจากเรื่องทีฟ่ ังได้
ฉันชอบเขียนตัวหนังสือภาษาไทยทั้ง พยัญชนะ สระ เครื่องหมายต่างๆ ได้
อย่างสวยงาม
ฉันอยากฝึกเขียนเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆได้จริง เช่น เขียนจดหมายลางาน
หรือบอกความต้องการต่างๆ
ฉันต้องการฝึกเขียนภาษาไทยที่พัฒนาการทางานของฉัน เช่น งานธุรการ
ฉันอยากฝึกคิดเลขบวกในใจได้เร็วและถูกต้อง
ฉันอยากฝึกลบตัวเลขได้คล่องทั้งบนกระดาษและคิดในใจ
ฉันอยากฝึกท่องและใช้สูตรคูณได้คล่อง
ฉันต้องการฝึกหารเลขได้เร็วและถูกต้อง
ฉันอยากฝึก รับเงิน ทอนเงิน ได้อย่างถูกต้อง
ฉันสนใจฝึกการอ่านค่าของตัวเลขต่างๆทางสถิติได้
ฉันอยากฝึกให้สามารถใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด ได้อย่างถูกต้อง
ฉันอยากใช้เครือ่ งคิดเลขให้เก่ง
ฉันต้องการให้การฝึกและการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และความรู้
คณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างดี
ฉันต้องการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
ฉันต้องการออกเสียงตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ฉันต้องการฝึกตนเองให้สามารถสื่อสารภาษาไทยกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน
ฉันต้องการเข้าใจสิ่งที่คนไทยสื่อสาร
ฉันต้องการพูดกับคนไทยรู้เรื่อง
ฉันต้องการฝึกมารยาทในการสือ่ สารกับคนไทยได้อย่างถูกต้อง
ฉันอยากเรียนรู้เรื่องภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เพื่อปรับรายได้ให้สูงขึ้น
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
(ต่อ)
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น 5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

41.
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60.

ความต้องการด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ฉันต้องการเรียนรู้ภาษา และคณิตศาสตร์เพือ่ เปลี่ยนอาชีพให้ดีขึ้น
ฉันต้องการฝึกภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนางานที่ฉันทาให้ดีขึ้น
ฉันต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถกู ต้องตามจริง
ฉันจาเป็นต้องมีการฝึกป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงในสังคม
ฉันต้องการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ฉันต้องการฝึกให้ตนเองเป็นผู้มเี หตุผล
ฉันต้องการฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน
ฉันต้องการฝึกให้ตนเองมีความคิดริเริ่มใหม่
ฉันต้องฝึกสร้างหรือทาสิ่งต่างๆในแบบของฉันเอง
ฉันต้องการพัฒนาตัวเองให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ
ฉันต้องการให้ผู้สอนช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติต่างๆของฉัน
ฉันต้องการเพื่อนหรือหัวหน้างานของฉันช่วยสอนงาน
ฉันต้องการฝึกให้ตนเองคิดแนวใหม่ๆต่างจากเดิม
ฉันต้องการฝึกตนเองให้มีความคิดเชิงบวก
ฉันต้องการวิธีการและการฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆที่ฉนั ทาได้จริง
ฉันอยากฝึกที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวฉันและผู้อื่น
ฉันต้องการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ฉันต้องการเข้าใจวิถีชีวติ ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
ฉัน
ฉันต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
ฉันต้องการนาเสนอหรือการแสดงทางวัฒนธรรมของฉันให้ผู้อื่นรับรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน
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ระดับความเห็น
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116
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
(ต่อ)
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น 5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

61.
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69.
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80.

ความต้องการด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ฉันชอบการทางานเป็นทีมและต้องการฝึกภาวะผู้นา
ฉันต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
ฉันต้องการเรียนรู้วิธีแก้ปญ
ั หาและลดความขัดแย้ง
ฉันต้องการฝึกเทคนิคการพูดที่ดีและให้ประโยชน์
ฉันอยากฝึกให้ตวั เองรู้เท่าทันสือ่ ต่างๆ
ฉันอยากฝึกที่จะจาแนกประโยชน์และโทษของสื่อต่างๆได้
ฉันต้องการฝึกการสืบค้นข้อมูลที่ฉันต้องใช้ ในสื่อต่างๆอย่างมี
เทคนิค
ฉันต้องการรู้วิธใี ช้สื่อในโลกยุคใหม่ต่างๆเหมาะสม
ฉันต้องการรู้วิธวี ิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์
ฉันอยากรู้วิธีการประเมินข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้จริง
ฉันต้องการรู้วิธใี ช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพือ่
ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลออนไลน์
ฉันต้องการเรียนรู้วิธถี ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
ผู้อื่นทาง คอมพิวเตอร์และออนไลน์
ฉันต้องการคาแนะนา/คาชั้แนะให้ฉันรู้วธิ ีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ฉันต้องการผู้ช่วยให้ฉัน รู้วิธีการแสวงหาความรูใ้ หม่
ฉันอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวฉันเองกับผู้อื่น
ฉันต้องการวิธีประยุกต์วิธีการที่ฉันเรียนมาสู้ชีวิตประจาวันได้
ฉันต้องการเรียนวิธีการฝึกสติเพื่อใช้ในการเรียนรู้
ฉันต้องการฝึกความจาให้สามารถจาในวิชาความรู้ได้ดี
ฉันต้องการการฝึกหัดทางอาชีพ
ฉันต้องการให้มกี ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพของฉันหรือการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพของฉัน
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117
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
(ต่อ)
คาชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับความคิดเห็น 5 = มากทีส่ ุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
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ความต้องการด้านทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่นาไปทางานได้จริง
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
ฉันต้องการการฝึกประสบการณ์ที่หลากหลาย
ฉันต้องการการฝึกหัดประสบการณ์ที่มีที่ปรึกษาช่วยดูแล
ฉันต้องการค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวฉันเอง
ฉันต้องการกาหนดการเรียนรู้ในแบบของตัวฉันเอง
ฉันอยากได้วิธีการ/แนวทางในการพัฒนาตัวของฉันเอง
ฉันต้องการค้นพบวิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัวของฉันเอง
ฉันต้องการวิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ
ฉันต้องการรู้จักตนเองและวิธกี ารพัฒนาตนเองตามที่ฉันเป็น
ฉันต้องการวิธีพฒ
ั นาจิตใจ ร่างกาย และสังคมไปด้วยกัน
ฉันต้องการครูหรือผู้ที่ช่วยฝึกศักยภาพของฉันออกมา
ฉันสนใจวิธีการฝึกจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ฉันต้องการวิธีการแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับตัวให้ทันโลก
ยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ฉันต้องการรักษาเอกลักษณ์ของเชื้อชาติของฉัน
ฉันอยากเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ฉันต้องการเรียนรู้และใช้สิทธิทางกฎหมายของฉัน
ฉันต้องการการจัดการศึกษาและการใช้ชวี ิตที่มคี วามสงบสุข
ฉันต้องการวิธีการการฝึกปฏิบตั ิการสร้างสันติสุขในชีวิตจริง

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
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သုတေသနတ ေးခွနေးလွှာ
ဘွှာသွှာရပ ၂၁ ရာစုတွငသ
် င်ယူမှုစမ
ွ ််းရည်တု်းတက်ရန်လုအပ်သည်
မမန်မာကက ာင််းသာ်း
မဟုတက
် သာပညာကရ်းနှငအ
် လွတသ
် က

ာပညာကရ်းစင်တာ Samut Sakhon မပည်နယ်

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------က ာ်မပခ က်
ဤ က မ ်း ခွ န် ်း လ ာ သ ည် မမ န် မ ာ က က

ာ င် ်း သ ာ ်း မ ာ ်း ၏

၂၁

ရာစု၏ သင်ယူ မှုစွမ််းရည်လု အ ပ် ခ က် အ ကပေါ်က ျွန်ပ
ု ် ၏ စာတမ််းတစ်စတ် တ စ်ပုင်း် မ စ်သ ည် ။
မဟုတက
် သာပညာကရ်းနှငအ
် လွတသ
် က

ာပညာကရ်းစင်တာ Samut Sakhon မပည်နယ်

သုကတသနမပြုသူသည်သက်ဆင
ု ရ
် ာစာရွ က်စာတမ််းမ ာ်းကုစုကဆာင််းမခင််း၊ကလလာမခင််း
အာ်းကလ လာမခင််းအာ်းမ င၂် ၁ရာစုကမ္ာကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏လုအ ပ်ခ က်မ ာ်းကုကလ လာရန်
အတွက်ဤ သုကတသန၏ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းကုကအာက်ပါအတုင်း် ခွွဲမခမ််းစ တ်မ ာကလလာမခ
င််းလုပ်ငန််းစဉ်မ ငအ
် သ်းု မပြုသည်။ က Samut Sakhon မပည်နယ်
ကယ
ု ပုငသေင
1. ၁။ က ာ်း၊
 1. အထီ

 2. အမ ြု်းသမီ

2. အသက်
☐ 15 – 20 နှစ်

☐ 21 – 25 နှစ်

☐ 26 – 30 နှစ်

☐ 31– 35 နှစ်

☐ 36 – 40 နှစ်

☐ အသက် ၄၁ နှစ်နင
ှ အ
် ထက်

3. ပညာကရ်းအဆင ်
 မူလတန်

 အလယ်တန််းအဆငပ
် ညာကရ

 အထက်တန််းကက ာင်
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အပုင 2 ကက ်းဇူ်းမပြု။ ကမ ပါ
ကက ်းဇူ်းမပြုပပီ်းအမှတ်အသာ်းမပပါ 
မှတခ
် က်အဆင ်

5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

2 = နည််းနည််း

စွှာရငေး
1.

ကျွနပ
်ု ်သည်စတ်ဝင်စာ်းပပီ်းထင
ု ်း် စာ တ်မခင််းမမြှငတ
် င်ကရ်းလှုပ်ရာှ ်းမှုမ ာ်းတွငပ
် ါဝင်လသ
ု ည်

2.

ငါစတ်ဝင်စာ်းတယ်အင်္ဂလပ်စာလှုပ်ရာှ ်းမှုမာှ ပါဝင်ခ င်တယ်

3.

ငါထင
ု ်း် စာကစ
ု နစ်တက ကလက ငခ
် င်တယ်။

4.

တဆပ်အမ ြု်းမ ြု်းရွဲအဓပပါယ်ကသ
ု ခ င်တယ်။

5.

ငါဆုပ်ကင
ု မ် ပissuesနာမ ာ်းကက
ု လက ငခ
် င်တယ်။

6.

ငါကကာ်းခ င်တသီ
ွဲ ခ င််းစာသာ်းကု တ်ခ င်တယ်။

7.

ယာဉ်ကကကာဆင
ု ်း်

8.

ငါလမ််းကပေါ် ရှနမတ်လကခဏာကသ
ု နာ်းလည်ရန်လအ
ု ပ်သည်

9.

အမ ာ်းသ်းု ကမာ်ကတာ်ယာဉ်မ ာ်းကပေါ် ရှစာမ ာ်းကက
ု ျွနပ
်ု ်သရန်လအ
ု ပ်သည်။

10.

ငါတဆပ်ကပ်မခင််းနှင ် tags မ ာ်း တ်ကနကလက ငခ
် င်တယ်။

11.

စာခ ြုပ်စာတမ််းကတွ၊

12.

ကျွနက
် တာ်

13.

ကနစဉ်အွနလ
် င
ု ်း်

တ
ု မ
် ာ်းသရန်နင
ှ န
် ာ်းလည်ရန်လသ
ု ည်။

ဝမှာပန
ု ပ်
ှ မဒ
ီ ယ
ီ ာမှထင
ု ်း်

ာသာကု တ်ရတာနှစသ
် က်တယ်။

၀

တွငအ
် ွနလ
် င
ု ်း် မီဒယ
ီ ာမှထင
ု ်း် စာ တ်ကလက ငမ် ခင််းကန
ု စ
ှ သ
် က်သည်။
14.

ကျွနပ
်ု ်ပတ် ၀ န််းက င်ရမီ
ှ ဒယ
ီ ာမ ာ်းမှထင
ု ်း် စာ တ်ကလက ငမ် ခင််းကန
ု စ
ှ သ
် က်သည်။

15.

ကျွနပ
်ု ်၏စာ တ်မခင််းအကလအက ငသ
် ည်စကာ်းကမပာမခင််း၊ နာ်းကထာင်မခင််း၊
စာကရ်းမခင််းတွငအ
် သ်းု ဝင်ပါသည်

16.

ငါအတက
ု ကာက်ကု တ်နင
ု မ် စ်သငသ
် ည်။

17.

ကယ
ု က
် ရ်းမှတတ
် မ််းကရ်းခ င်ပါတယ်

18.

ကျွနပ
် ု ် ထင
ု ်း် စာကမ
ု န
ှ က
် န်စာွ ကလက ငခ
် င်သည်။

19.

ကအင်္ င်စက
ီ မ
ု န
ှ က
် န်စာွ ဆက်သယ
ွ ် ုစာတစ်ကစာင်ကရ်းခ င်ပါတယ်

20.

သတ်ပက
ု ခေါ် မခင််းကမ
ု န
ှ က
် န်စာွ ကလက ငရ
် န်လသ
ု ည်

1 = အနည််းဆ်းု
မှတခ
် က်အဆင ်
5

4

3

2

1
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အပုင 2 ကက ်းဇူ်းမပြု။ ကမ ပါ
ကက ်းဇူ်းမပြုပပီ်းအမှတ်အသာ်းမပပါ 
မှတခ
် က်အဆင ်

5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

2 = နည််းနည််း

မှတခ
် က်အဆင ်

စွှာရငေး
21.

5

ငါကကာ်းနင
ု သ
် ညအ
် ရာမ ာ်းအကပေါ်အက ဉ််းခ ြုပ်ကရ်းသာ်း
ရန်ကလက ငသ
် ငသ
် ည်။

22.

ထင
ု ်း် အကခရာကတွအကခရာကတွ၊ သရသကတွ၊ လှလပ
ှ ပ

23.

ငါတကယ်အခါသမယမ ာ်းအတွကအ
် ကရ်းအသာ်းကလက ငခ
် င်တယ်။

24.

ကျွနပ
်ု ်၏အလုပ်တ်းု တက်ကစရန်ထင
ု ်း် စာအကရ်းအသာ်းကက
ု လက ငလ
် သ
ု ည်။

25.

ငါသည်ငါစတ်ကအ
ု မမန်နင
ှ တ
် က ကသာအမပြုသက

ာတွကခ
် က်မက
ှု ငသ
် ်းု

ခ င်တယ်။
26.

ငါစကကူကပေါ်မာှ ကရာငါစတ်ထမ
ွဲ ာှ နှစမ
် ြု်းစလ်းု အနုတက
် ျွမ်း်
က င်စာွ ကလက ငခ
် င်တယ်။

27.

ကမမြှာက်စာ်းမခင််းဇယာ်းကက
ု ျွမ်း် က င်စာွ အသ်းု မပြုခ င်ပါတယ်

28.

နပါတ်မ ာ်းကမု မန်မမန်ဆန်ဆန်နမှ
ွဲ နက
် န်စာွ ခွက
ွဲ ဝခ င်ပါတယ်

29.

ငါကငွရာှ ကလက ငမ် ခင််းနှငက
် ငွကုစနစ်တက ကမပာင််းလွဲခ င်တယ်။

30.

ငါစာရင််းအင််းနပါတ်မ ာ်းက၏
ု စာ တ်ကလက င ် ုစတ်ဝင်စာ်းမပါတယ်။

31.

တင
ု ်း် တာကရယာကမ
ု န
ှ မ
် န
ှ က
် န်ကန်သ်းု တတ်ရန်ကလက ငခ
် င်ပါတယ်

32.

င်္ဏန််းတွကစ
် က်ကသ
ု ်းု လကကာင်
ု
်းတယ်။

33.

ငါစာ တ်မခင််း,
အကရ်းအသာ်းနှငသ
် ခဂ ာအသပညာကလက ငမ် ခင််းနှငက
် လလာသင်ယခ
ူ င်တယ်။
အမ စ်ကကာင််းစွာကနစဉ်အသက်တာ၌အသ်းု မပြုခရ ု

34.

ထင
ု ်း် ကရ
ု င
ှ ်း် ရှင်း် လင််းလင််းကမပာခ င်ပါတယ်

35.

သခဂ ာနပါတ်ကတွကမ
ု န
ှ မ
် န
ှ က
် န်ကန်အသထွကခ
် င်တယ်။

36.

ငါကယ
ု တ
် င
ု ထ
် င
ု ်း်

ာသာနှငအ
် မခာ်းသူမ ာ်း

နှငက
် ကာင််းမွနစ
် ာွ ကမပာဆဆ
ု က်သယ
ွ န
် င
ု က
် စရန်ကလက ငလ
် သ
ု ည်။
37.

ထင
ု ်း် လူမ ြု်းကတွ

38.

ငါသတွဲထင
ု ်း် လူမ ြု်းကတွနစကာ်းကမပာခ
ွဲ
င်တယ်

39.

ကျွနပ
်ု ်သည်ထင
ု ်း် လူမ ြု်းမ ာ်းနှငဆ
် က်သယ
ွ ရ
် ာတွငက
် ကာင််း

ာဆက်သယ
ွ တ
် ယ်ဆတ
ု ာငါနာ်းလည်ခ င်တယ်။

မွနက
် သာက ငဝ
် တ်က ငသ
် ်းု လသ
ု ည်။
40.

ကျွနက
် တာ်ထင
ု ်း်

1 = အနည််းဆ်းု

ာသာစကာ်း

ကလလာခ င်ပါတယ် နှငသ
် ခဂ ာ ဝင်ကငွပမ
ု မု မငမ
် ာ်း ုညြှရန်

4

3

2

1
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အပုင 2 ကက ်းဇူ်းမပြု။ ကမ ပါ
ကက ်းဇူ်းမပြုပပီ်းအမှတ်အသာ်းမပပါ 
မှတခ
် က်အဆင ်

5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

စွှာရငေး
41.

ာသာစကာ်းသင်ယခ
ူ င်ပါတယ်
နှငအ
် လုပ်အကင
ု မ
် ာ်းကပ
ု က
ု ကာင််းကအာင်ကမပာင််းလွဲပစ်ရန်သခဂ ာ

42.

ငါပက
ု ကာင််းတွဲအလုပ်တ်းု တက်ကအာင် ာသာစကာ်း
နွဲသခဂ ာကက
ု လက ငခ
် င်တယ်။

43.

ငါအကမခအကနကတ
ု က စွာခွမွဲ ခမ််းစတ်မ ာခ င်တယ်။

44.

ကယ
ု က
် ယ
ု က
် လ
ု အ
ူ
ွဲွဲ့အ
ွ စည််းအတွင်း် မထင်မတ
ှ က
် သာမ စ်မခင််း
မှကာကွယရ
် န်ကျွနပ
်ု ်သည်ကလက ငမ
် အ
ှု ခ ြုွဲ့လအ
ု ပ်သည်။

45.

ငါစနစ်တက စဉ််းစာ်းကတွ်းကခေါ်ကလက ငခ
် င်တယ်။

46.

ငါကလက ငခ
် င်တယ်သငက
် ယ
ု သ
် င်က ြု်းကကကာင််း
ဆီကလ ာ်တလူ
ွဲ တစ်ကယာက်လပ
ု ်ပါ

47.

ငါကနစဉ်

ဝမပproblemsနာမ ာ်းကက
ု မ ရှင်း်

မခင််းကလက ငခ
် င်တယ်။
48.

ငါစတ်က်းူ မ ာ်းအသစ်ယရ
ူ န်ကယ
ု က
် ယ
ု က
် က
ု လက ငခ
် င်တယ်။

49.

ကယ
ု ်

50.

ငါအသစ်ကသာဗဟုသတ
ု ရ ုကယ
ု က
် ယ
ု က
် ု ွဲ့ွ ပ ြု်းခ င်တယ်။

51.

ငါသင်တန််းပခ
ု ငါကင
ု ါအကလအက ငက
် ထ
ု န််း

ာသာကယ
ု ် န်တ်းီ တာ၊

ခ ြုပ်ကည
ူ ခ
ီ င်တယ်။
52.

ငါကသ
ု င်ကပ်း ုသူငယ်ခ င််းတစ်ကယာက် (သ)ကကီ
ု
်းကကပ်ကရ်းမ်း
လတ
ု ယ်။

53.

ငါကယ
ု က
် ယ
ု က
် က
ု လက ငခ
် င်တယ်၊
နည််းလမ််းအသစ်ကတွနကွ
ွဲ မွဲ ပာ်းတွဲနည််းလမ််းကတွ။

54.

ကယ
ု က
် ယ
ု က
် အ
ု ကကာင််းမမင်တတ်ကအာင်ကလက ငခ
် င်တယ်

55.

ငါတကယ်လပ
ု ်နင
ု တ
် အရာအသစ်
ွဲ
ကတွကု န်တ်းီ ရန်ကျွနပ
်ု ်သည်နည််း
လမ််းမ ာ်းနှငက
် လက ငမ
် လ
ှု အ
ု ပ်သည်။

56.

ငါကယ
ု တ
် င
ု န
် တမခာ်းသူ
ွဲ
ကတွရမခာ်းနာ်းခ
ွဲ
က်ကန
ု ာ်း
လည်ကအာင်ကလက ငခ
် င်တယ်။

2 = နည််းနည််း

1 = အနည််းဆ်းု

မှတခ
် က်အဆင ်
5

4

3

2

1
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5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

2 = နည််းနည််း

မှတခ
် က်အဆင ်

စွှာရငေး

5

57.

ငါယဉ်ကက ်းမှုကမွွဲ ပာ်းမခာ်းနာ်းမှုကသ
ု င်ယခ
ူ င်တယ်

58.

ငါကငါထမှကမွွဲ ပာ်းမခာ်းနာ်းကသာလူကနမှုပစ
ု နှငယ
် ဉ်ကက ်းမှုကန
ု ာ်း
လည်ခ င်တယ်။

59.

ငါယဉ်ကက ်းမှုမ ာ်းအကကာ်း လှယမ် ခင််းနှငက
် လလာသင်ယခ
ူ င်တယ်။

60.

ကျွနပ
်ု ်၏ယဉ်ကက ်းမှုကအ
ု မခာ်းသူမ ာ်း
အာ်းအတူတကွ သ၍ သင်ယန
ူ င
ု ရ
် န်တင်ဆက်လသ
ု ည်။

61.

ငါအ ွဲွဲ့လ
ွ က
ု အ
် လုပ်လပ
ု ်ရတာကကြုက်တယ်။
ကခါင််းကဆာင်မက
ှု က
ု လက ငခ
် င်တယ်။

62.

ငါကတမခာ်းသူကတွန ွဲ ယ်လအ
ု ဆင်ကမပမလွဲဆတ
ု ာကက
ု လလာခ င်တယ်။

63.

မပproblemsနာကတွကု

64.

ငါကကာင််းကသာနှငအ
် ကထာက်အကူမ စ်ကစစကာ်း

ယ်လက
ု မ ရှင်း် ရမယ်၊

ကမပာနည််းစနစ်ကလက ငခ
် င်တယ်။
65.

ငါမီဒယ
ီ ာကသ
ု တထာ်းမမ စ် က
ု ယ
ု က
် ယ
ု က
် က
ု လက ငခ
် င်တယ်။

66.

မီဒယ
ီ ာရွဲကကာင််းက ြု်းနွဲဆ်းု က ြု်းကတွကက
ု ာ်ထတ
ု ခ
် င်တယ်။

67.

ငါအသ်းု မပြုရန်လအ
ု ပ်သည်စစ
ု မ််းမှုကလက ငခ
် င်တယ်။
အမ ြု်းမ ြု်းကသာမီဒယ
ီ ာ၌တည်၏

68.

ကခတ်သစ်ကမ္ာမှာမီဒယ
ီ ာကု

ယ်လစ
ု နစ်တက သ်းု

ရမယ်ဆတ
ု ာငါသခ င်တယ်။
69.

ငါအက ြု်းမ စ်ထန
ွ ်း် ရန်သတင််းမ ာ်းကခ
ု မွွဲ ခမ််း
စတ်မ ာ ု

70.

ယ်လသ
ု ရန်ခ င်တယ်။

ငါလက်ကတွွဲ့က တွဲသတင််း
အခ က်အလက်အကွဲမ တ်ရန် ယ်လသ
ု ရန်ခ င်ပါတယ်။

71.

အွနလ
် င
ု ်း် အသ်းု မပြုမှုအတွကက
် န
ွ ပ
် ူတာနှငမ
် ု

င
ု ်း် ပစစည်း်

မ ာ်းကမ
ု ည်သအသ
ု
်းု မပြုရမည်ကက
ု ျွနပ
်ု ်သခ င်ပါသည်။
72.

အမခာ်းသူမ ာ်းနှငသ
် တင််းအခ က်အလက်မ ာ်း
ကမ
ု ည်သပ
ု ကဆာင်
ု
ရန်နင
ှ လ
် လ
ွဲ ယ
ှ ပ
် က
ု က
ု လလာရန်လသ
ု ည်
ကွနပ
် ူတာမ ာ်းနှငအ
် ွနလ
် င
ု ်း်

1 = အနည််းဆ်းု

4

3

2

1

123
အပုင 2 ကက ်းဇူ်းမပြု။ ကမ ပါ
ကက ်းဇူ်းမပြုပပီ်းအမှတ်အသာ်းမပပါ 
မှတခ
် က်အဆင ်

5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

2 = နည််းနည််း

စွှာရငေး
73.

ငါကသ
ု ငက
် လ ာ်ကသာသင်ယမ
ူ န
ှု ည််းစနစ်ကပ်းရန်အကကဥာဏ် /
အကကမပြုခ က်မ ာ်းလအ
ု ပ်သည်။

74.

ငါကက
ု ည
ူ ီ ုတစ်ကယာက်ကယာက်လအ
ု ပ်တယ်
ဗဟုသတ
ု အသစ်ရာှ က ွနည််းကသ
ု ပါ

75.

ငါသည်ငါကယ
ု ်ပင
ု အ
် ကတွွဲ့အကကြုမ ာ်းကအ
ု မခာ်းသူမ ာ်းအာ်း
မျှကဝခ င်တယ်။

76.

ငါကနစဉ်

ဝအတွကင
် ါကလလာသင်ယက
ူ သာနည််းစနစ်မ ာ်း

ကလျှာက်ထာ်းနင
ု ခ
် င်တယ်။
77.

ငါသင်ယမ
ူ မ
ှု ာ်းအတွကသ
် တကလက င ် ု

78.

မှတဥ
် ာဏ်ဆင
ု ရ
် ာ

ယ်လက
ု လလာသင်ယခ
ူ င်တယ်။

ာသာရပ်မ ာ်းတွငက
် ကာင််း

စွာမှတမ
် နင
ု က
် စရန်ကျွနပ
်ု ်၏မှတဉ
် ာဏ်ကက
ု လက ငခ
် င်သည်။
79.

ငါပကရာ် က်ရင
ှ န
် ယ်ကလက ငက
် ရ်းလအ
ု ပ်ပါတယ်

80.

ကျွနပ
်ု ်၏အသက်ကမွ်းဝမ််းကကကာင််းကတ
ု ်းု
တက်ကစသညသ
် င်ယမ
ူ က
ှု လ
ု ခ
ု င်သည်

81.

ငါလက်ကတွွဲ့က တွဲကကကာင််းသင်ယူ ုလအ
ု ပ်ပါတယ်။

82.

ငါကလက ငက
် ရ်း သင်ယမ
ူ ခ
ှု င်တယ်။

83.

ငါအကတွွဲ့အကကြုကလက ငက
် ရ်းအမ ြု်းမ ြု်းလအ
ု ပ်ပါတယ်။

84.

ငါဆရာနှငအ
် တူအကတွွဲ့အကကြုအခ ြုွဲ့ခ င်ပါတယ်

85.

ကယ
ု အ
် တွကအ
် ဆင်ကမပမညသ
် င်ယမ
ူ န
ှု ည််းလမ််း
တစ်ခက
ု က
ု ျွနပ
်ု ်ရာှ က ွခ င်ပါသည်။

86.

ငါသည်ငါကယ
ု ်ပင
ု သ
် င်ယမ
ူ က
ှု ုသတ်မတ
ှ ခ
် င်တယ်။

87.

ကယ
ု က
် ယ
ု က
် တ
ု ်းု တက်ကအာင်နည််းလမ််း / ခ ဉ််းကပ်နည််းလခ
ု င်ပါတယ်

88.

ငါသည်ငါကယ
ု ်ပင
ု ် ွွဲ့ ပ ြု်းတ်းု တက်မဆ
ှု င
ု ရ
် ာနည််းလမ််းမ ာ်းနှငခ
် ဉ််း
ကပ်မရ
ှု ာှ က ွကတွွဲ့ ရှခ င်ပါတယ်။

89.

ကျွနပ
်ု ်၏စရု ကက
် တ
ု ်းု တက်ကအာင်နည််းလမ််းတစ်ခက
ု ျွနပ
်ု ်လအ
ု ပ်သည်။

90.

ငါသည်ကယ
ု အ
် လအ
ု ကလ ာက်သလ။ု ၊
ငါမ စ်သကွဲသက
ု ယ
ု က
် ယ
ု က
် မ
ု ည်သု ွွဲ့ ပ ြု်းတ်းု တက်ကစမည်နည််း။

1 = အနည််းဆ်းု

မှတခ
် က်အဆင ်
5

4

3

2

1
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အပုင 2 ကက ်းဇူ်းမပြု။ ကမ ပါ
ကက ်းဇူ်းမပြုပပီ်းအမှတ်အသာ်းမပပါ 
မှတခ
် က်အဆင ်

5 = အမ ာ်းဆ်းု

4 = အလွန ်

3 = အလယ်အလတ်

2 = နည််းနည််း

စွှာရငေး
91.

ကျွနပ
်ု ်၏စတ်၊ ကယ
ု ခ
် နဓာနှငလ
် အ
ူ
ွဲွဲ့အ
ွ စည််းကအ
ု တူတကွတ်းု
တက်ကစရန်နည််းလမ််းတစ်ခလ
ု အ
ု ပ်သည်။

92.

ကျွနပ
်ု ်၏စွမ်း် ရည်ကက
ု လက ငရ
် န်အတွကဆ
် ရာတစ်ကယာက် (သ)ု
တစ်ကယာက်ကယာက်လအ
ု ပ်သည်။

93.

ငါဟာပပီ်းမပညစ
် တ
ု လူ
ွဲ သာ်းတစ် ဦ်း
မ စ်လာ ုစတ်ကု

94.

ယ်လက
ု လက ငရ
် မလွဲဆတ
ု ာစတ်ဝင်စာ်းတယ်။

ငါကခတ်သစ်ကမ္ာနှင၎
် င််း၏ကမပာင််း
လွဲမန
ှု င
ှ အ
် တူတက်ကစာငက
် ရှာက်ရန်သငက
် လ ာ်ကသာလမ််းညန်မလ
ှု အ
ု ပ်ပါတယ်

95.

ငါကငါရွဲလူမ ြု်းကရ်းလကခဏာကဆ
ု က်ထန််းထာ်းခ င်တယ်

96.

တမခာ်းသူကတွန ွဲ ယ်လက
ု ပ ာ်ကပ ာ်ရင်ရင်ကနရမလွဲဆတ
ု ာသင်ယခ
ူ င်ပါတယ်

97.

အမပန်အလှနမ
် ခ
ှီ မ
ု န
ှု င
ှ အ
် မပန်အလှနပ
် ပ်းု မှုမ ာ်းကတ
ု ်းု
မမြှငက
် ပ်းကသာသင်ကကာ်းမှုကက
ု ျွနပ
်ု ်လခ
ု င်သည်။

98.

ကျွနပ
်ု ်၏တရာ်းဝင်အခွငအ
် ကရ်းမ ာ်းကက
ု လလာပပီ်းက ငသ
် ်းု လပ
ု ါသည်။

99.

ပငမ််းခ မ််းတွဲကလလာမှုနကနထ
ွဲ
င
ု မ
် က
ှု လ
ု ခ
ု င်တယ်

100.

ငါတကယ်

ဝပငမ််းခ မ််းမှုက ာ်မခင််းအကလအက ငလ
် သ
ု ည်။

ကက ်းဇူ်းတင်ပါတယ်။

1 = အနည််းဆ်းု

မှတခ
် က်အဆင ်
5

4

3

2

1
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ตารางหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence :
IOC)
ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
ตารางหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์
เรื่องความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยใช้ ก ระบวนการวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่ อ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านลงความเห็นถึงประเด็นดังต่อไปนี้ว่ามีความ
สอดคล้องตามแนวคิดและประเด็นที่ศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน ซึ่งได้แสดงเครื่องหมาย ☑ ลงในช่องที่ผู้วิจัยได้กาหนดค่าไว้ดังนี้
+1 หมายถึง สอดคล้องกับคานิยาม
0 หมายถึง ไม่สามารถออกความคิดเห็น
- 1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับคานิยาม
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ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ

รายการพิจารณา

1
2
3

เพศ
อายุ
ท่านเรียนที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใน
ระดับชั้นใด
สัญชาติ

4

สรุป

1
1
1
1

2
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
1

5
1
1
1

1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ทบทวนประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องกับหลักการในการศึกษา
งานวิจัย อาทิ รายได้มีความสอดคล้องกับประเด็นในการศึกษาอย่างไร
ตอนที่ 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
ข้อ
รายการพิจารณา
1
2
3
4
5 เฉลี่ย
1. ฉันสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1
1
1
1
1
1.0
ภาษาไทย
2. ฉันสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
1
1
1
1
1
1.0
ภาษาอังกฤษ
3. ฉันอยากฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง
1
1
1
1
1
1.0
4. ฉันต้องการรู้และเข้าใจความหมายของป้ายข้อความต่างๆ
1
1
1
1
0
0.8
5. ฉันอยากฝึกจับประเด็นหรือสรุปความจากสิ่งที่อ่านได้
0
1
1
1
1
0.8
6. ฉันอยากอ่านเนื้อเพลงที่ฉันชอบฟังได้
1
1
1
1
1
1.0
7. ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจสัญลักษณ์จราจร
1
1
1
1
1
1.0
8. ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจป้ายบอกทางต่างๆบนท้องถนน
1
1
1
1
1
1.0
9. ฉันจาเป็นต้องรู้และเข้าใจข้อความบนรถสาธารณะ
1
1
1
1
1
1.0
10. ฉันต้องการฝึกอ่านป้ายฉลากและป้ายสินค้าต่างๆ
1
1
1
1
1
1.0
11. ฉันจาเป็นต้องฝึกอ่านหนังสือสัญญาหรือหนังสือราชการ
1
1
1
1
1
1.0
ต่างๆ
12. ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตปะจาวัน
1
1
1
1
1
1.0
13. ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจาวัน 1
1
1
1
1
1.0

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
รายการพิจารณา
14. ฉันชอบฝึกอ่านภาษาไทยจากสื่อรอบตัว เช่น เมนูอาหาร
15. การฝึกอ่านของฉันต้องใช้ประโยชน์ได้ใน การพูด การฟัง
การเขียน
16. ฉันควรอ่านอักษรย่อได้
17. ฉันอยากฝึกเขียนประวัติส่วนตัว
18. ฉันต้องการฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
19. ฉันอยากเขียนหนังสือสาหรับติดต่อหน่วยงานได้ถูกต้อง
20. ฉันจาเป็นต้องฝึกเขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง
21. ฉันควรได้รับการฝึกเขียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังได้
22. ฉันชอบเขียนตัวหนังสือภาษาไทยทั้ง พยัญชนะ สระ
เครื่องหมายต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
23. ฉันอยากฝึกเขียนเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆได้จริง เช่น เขียน
จดหมายลางานหรือบอกความต้องการต่างๆ
24. ฉันต้องการฝึกเขียนภาษาไทยที่พัฒนาการทางานของฉัน
เช่น งานธุรการ
25. ฉันอยากฝึกคิดเลขบวกในใจได้เร็วและถูกต้อง
26. ฉันอยากฝึกลบตัวเลขได้คล่องทั้งบนกระดาษและคิดในใจ
27. ฉันอยากฝึกท่องและใช้สูตรคูณได้คล่อง
28. ฉันต้องการฝึกหารเลขได้เร็วและถูกต้อง

1
1
1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
1
1
1
1
1
1

5
1
1

ค่า
เฉลี่ย
1.0
1.0

0
0
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตอนที่ 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความต้องการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเมียนมาร์ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรสาคร (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
รายการพิจารณา
1
2
3
4
5
29. ฉันอยากฝึก รับเงิน ทอนเงิน ได้อย่างถูกต้อง
1
1
1
1
1
30. ฉันสนใจฝึกการอ่านค่าของตัวเลขต่างๆทางสถิติได้
1
1
1
1
1
31. ฉันอยากฝึกให้สามารถใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด ได้อย่าง
1
1
1
1
1
ถูกต้อง
32. ฉันอยากใช้เครื่องคิดเลขให้เก่ง
1
1
1
1
1
33. ฉันต้องการให้การฝึกและการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และ 1
1
1
1
1
ความรู้คณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างดี
34. ฉันต้องการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
1
1
1
1
1
35. ฉันต้องการออกเสียงตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
1
1
1
1
1
36. ฉันต้องการฝึกตนเองให้สามารถสื่อสารภาษาไทยกับผู้อื่นได้
1
1
1
1
1
อย่างถูกต้องตรงกัน
37. ฉันต้องการเข้าใจสิ่งที่คนไทยสื่อสาร
1
1
1
1
1
38. ฉันต้องการพูดกับคนไทยรู้เรื่อง
1
1
1
1
1
39. ฉันต้องการฝึกมารยาทในการสื่อสารกับคนไทยได้อย่าง
1
1
1
1
1
ถูกต้อง เช่น ขอโทษ ขอบคุณ
40. ฉันอยากเรียนรู้เรื่องภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เพื่อปรับ
1
1
1
1
1
รายได้ให้สูงขึ้น
41. ฉันต้องการเรียนรู้ภาษา และคณิตศาสตร์เพื่อเปลี่ยนอาชีพ
1
1
1
1
1
ให้ดีขึ้น
42. ฉันต้องการฝึกภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนางานที่ฉันทา
1
1
1
1
1
ให้ดีขึ้น
43. ฉันต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องตามจริง
0
1
1
1
1
44. ฉันจาเป็นต้องมีการฝึกป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวง
0
1
1
1
1
ในสังคม
45. ฉันต้องการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
0
1
1
1
1
46. ฉันต้องการฝึกให้ตนเองเป็นผู้มีเหตุผล
0
1
1
1
1
47. ฉันต้องการฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน
0
1
1
1
1
48. ฉันต้องการฝึกให้ตนเองมีความคิดริเริ่มใหม่
-1
1
1
1
1
49. ฉันต้องฝึกสร้างหรือทาสิ่งต่างๆในแบบของฉันเอง
-1
1
1
1
1

ค่า
เฉลี่ย
1.0
1.0
1.0

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้

1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

รายการพิจารณา
ฉันต้องการพัฒนาตัวเองให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ
ฉันต้องการให้ผู้สอนช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติต่างๆของฉัน
ฉันต้องการเพื่อนหรือหัวหน้างานของฉันช่วยสอนงาน
ฉันต้องการฝึกให้ตนเองคิดแนวใหม่ๆต่างจากเดิม
ฉันต้องการฝึกตนเองให้มีความคิดเชิงบวก
ฉันต้องการวิธีการและการฝึกสร้างสิ่งใหม่ๆที่ฉันทาได้จริง
ฉันอยากฝึกที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวฉันและผู้อื่น
ฉันต้องการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ฉันต้องการเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากฉัน
ฉันต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
ฉันต้องการนาเสนอหรือการแสดงทางวัฒนธรรมของฉันให้
ผู้อื่นรับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
ฉันชอบการทางานเป็นทีมและต้องการฝึกภาวะผู้นา
ฉันต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
ฉันต้องการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง
ฉันต้องการฝึกเทคนิคการพูดที่ดีและให้ประโยชน์
ฉันอยากฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันสื่อต่างๆ
ฉันอยากฝึกที่จะจาแนกประโยชน์และโทษของสื่อต่างๆได้
ฉันต้องการฝึกการสืบค้นข้อมูลที่ฉันต้องใช้ ในสื่อต่างๆอย่าง
มีเทคนิค
ฉันต้องการรู้วิธีใช้สื่อในโลกยุคใหม่ต่างๆเหมาะสม
ฉันต้องการรู้วิธีวิเคราะห์ข่าวสารให้ได้ประโยชน์
ฉันอยากรู้วิธีการประเมินข้อมูลข่าวสารที่ใช้ได้จริง
ฉันต้องการรู้วิธีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลออนไลน์
ฉันต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับผู้อื่นทาง คอมพิวเตอร์และออนไลน์
ฉันต้องการคาแนะนา/คาชั้แนะให้ฉันรู้วิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสม
ฉันต้องการผู้ช่วยให้ฉัน รูว้ ธิ กี ารแสวงหาความรูใ้ หม่
ฉันอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวฉันเองกับผู้อื่น

1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
1
1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่า
เฉลี่ย
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
0.8
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

สรุป

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
0
0
0

0
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0.8
0.8
0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100

รายการพิจารณา
ฉันต้องการวิธีประยุกต์วิธีการที่ฉันเรียนมาสู้ชีวิตประจาวันได้
ฉันต้องการเรียนวิธีการฝึกสติเพื่อใช้ในการเรียนรู้
ฉันต้องการฝึกความจาให้สามารถจาในวิชาความรู้ได้ดี
ฉันต้องการการฝึกหัดทางอาชีพ
ฉันต้องการให้มีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพของฉันหรือการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพของฉัน
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่นาไปทางานได้จริง
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
ฉันต้องการการฝึกประสบการณ์ที่หลากหลาย
ฉันต้องการการฝึกหัดประสบการณ์ที่มีที่ปรึกษาช่วยดูแล
ฉันต้องการค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวฉันเอง
ฉันต้องการกาหนดการเรียนรู้ในแบบของตัวฉันเอง
ฉันอยากได้วิธีการ/แนวทางในการพัฒนาตัวของฉันเอง
ฉันต้องการค้นพบวิธีการและแนวทางการพัฒนาด้วยตัวของ
ฉันเอง
ฉันต้องการวิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ
ฉันต้องการรู้จักตนเองและวิธีการพัฒนาตนเองตามที่ฉันเป็น
ฉันต้องการวิธีพัฒนาจิตใจ ร่างกาย และสังคมไปด้วยกัน
ฉันต้องการครูหรือผู้ที่ช่วยฝึกศักยภาพของฉันออกมา
ฉันสนใจวิธีการฝึกจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ฉันต้องการวิธีการแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับตัวให้
ทันโลกยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ฉันต้องการรักษาเอกลักษณ์ของเชื้อชาติของฉัน
ฉันอยากเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ฉันต้องการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน
ฉันต้องการเรียนรู้และใช้สิทธิทางกฎหมายของฉัน
ฉันต้องการการจัดการศึกษาและการใช้ชีวิตที่มีความสงบสุข
ฉันต้องการวิธีการการฝึกปฏิบัติการสร้างสันติสุขในชีวิตจริง
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

1
0
0
0
0
0

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5
1
1
1
1
1

ค่า
เฉลี่ย
0.8
0.8
0.8
0.8
0.6

0
0
0
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
0.8
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

1
0
0

1
1
1

1
1
1

1.0
0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0.8
0.8
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์

รางวัลที่ได้รับ

นางสาวธันยรัตน์ พัฒนวรนันท์ เสริมเสนาพร
8 กุมภาพันธ์ 2525
จังหวัดนนทบุรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education in Early Childhood Education B. Ed.
(Early Childhood Education)
.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
Master of Education (Lifelong Education and Human
Development) M.Ed.
(Lifelong Education and Human Development)
28 Politan Rive ตาบลบางกระสอ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11000
- แบบฝึกพัฒนาความฉลาด 8 ด้าน สาหรับเด็กปฐมวัย
- แบบฝึกคณิตคิดไวสาหรับเด็กปฐมวัย
- แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- แบบฝึกเสริมความสามารถด้านความทรงจาของผู้สูงอายุ
- ผู้นานักศึกษา โดย สถาบันราชภัฏพระนคร
- รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประสานงาน
ต่างประเทศ
- รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี ฝ่ายส่งเสริม SME
Shop
- ครูใหญ่ โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ FREMONT, CA U.S.A โครงการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- นักออกแบบของเล่น เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
สาหรับมนุษย์

