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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่

เกี่ยวกบัการส่งเสริม และสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

รวมไปถึงศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย อีกทั้งยังเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย เพ่ือให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

สบืต่อไปในอนาคต 

 จากการศึกษา พบว่า มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประการ โดยประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน

กลางในการท าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

ตลอดจนประการสดุท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงปัญหาทั้ง 3 ประการข้างต้น ถือเป็นอุปสรรค์ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ที่ล่าช้าเกี่ยวกบัการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ควรน าแนวคิด หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหราช

อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงน าทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนน าแนวคิดและหลักการของ

กฎหมายที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และ

กฎที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง

ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการตราพระราชบัญญัติข้ึนเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยมีการก าหนดให้มีเน้ือหาและสาระส าคัญ ในเร่ืองของการมีหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปเป็น

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตได้ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน สบืต่อไป 

 

1.บทน า 

 จากการศึกษา พบว่า เกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 3 ประการ ดังน้ี 

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  

 ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้วาง

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการ

เรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งความ

พยายามของรัฐที่จะจัดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงให้สอดคล้องกับโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศอื่นใน

ระดับสากล ด้วยกลไกหลักในการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ และการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหาทางการศึกษานอกโรงเรียน ให้กับประชาชนที่อยู่นอกการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสังคม 

ตอบสนองได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส านักงาน กศน. ที่มีเลขาธิการ กศน. เป็นผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการและการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่อยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ซ่ึงส านักงาน กศน.ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หากแต่อยู่ในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานะเป็นกรม จึงส่งผลท าให้เลขาธิการ กศน. ไม่มีอ านาจในการอนุมัติ 

อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เว้นแต่จะได้รับการมอบอ านาจจากปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร จึงท าให้การบริหารงานของส านักงาน กศน. ไม่มีความคล่องตัวและเป็นอิสระ ทั้งน้ี การบริหาร

ส านักงาน กศน. ต้องรอส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือมอบอ านาจ

ให้ส านักงาน กศน. ในการด าเนินการน่ันเอง 

 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด

หลักการที่ส าคัญประการหน่ึง คือ การให้มีการจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ

ประชาชน ซ่ึงเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
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ตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิตน้ี สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

  1. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่

เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

  2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว

บุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี

ชีวิตที่สามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกดิจนตาย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีจ านวน 21 คน โดยกรรมการกึ่งหน่ึงเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง นอกจากน้ี เน้ือหาของกฎดังกล่าว ยังได้ก าหนดกระบวนการสรรหาและวิธีการเลือกกรรมการทั้ง 

2 ประเภทที่เหลือ โดยเมื่อพิจารณากระบวนการสรรหาตามกฎหมายดังกล่าว จะเหน็ได้ว่า ทั้งกระบวนการ

สรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คนรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 8 คน ของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกคณะกรรมการในขั้นตอน

สุดท้ายและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงการบังคับใช้กฎดังกล่าว เกิด

ช่องว่างทางกฎหมาย เพราะมีแนวโน้มว่ารัฐมนตรีจะพิจารณาเลือกบุคลที่มีความคุ้นเคยกับตนเอง มา

ท างานในต าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 8 คนในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีการก าหนดโครงสร้างให้แก่

ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้หรือแสดงความต้องการของประชาชนเพ่ือก าหนดนโยบายใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในที่น้ีเน้นที่ระบบการศึกษานอกระบบ และระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัยเท่าน้ัน ส่งผลท าให้การก าหนดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตัดสนิใจของรัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในด้านการศึกษาอย่างชัดเจน 

 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล 

อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและพัฒนาความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษาจาก

กิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกิดจนตาย และปัจจุบันจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนท าให้การศึกษาตลอดชีวิตจะมีส่วนส าคัญในการสร้างศักยภาพของคนไทยให้สามารถมีส่วนร่วมใน
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ความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้

รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด

ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี

ประสทิธภิาพ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก็

ได้ก าหนดเนื้อหาในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างกว้างโดยไม่มีการก าหนดหน่วยงานที่จะต้องส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง เพียงก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคี

เครือข่ายในการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอ็ยู่ใน

ภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ การที่กฎหมายก าหนดเร่ือง

หน่วยงานที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ไว้อย่างกว้างน้ัน ส่งผลให้การส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน

ระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

 2.1 หลักภารกจิของรัฐ 

 ภารกิจล าดับรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจที่จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหรือได้

มาตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย์ เป็นภารกิจด้านท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

จึงเป็นงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐน่ันเอง โดยรัฐอาจท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ รัฐอาจ

มอบหมายให้ปัจเจกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏบัิติกต็าม 

แต่กไ็ม่ถือว่าภารกิจรองของรัฐเป็นเง่ือนไขของอ านาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท า

ภารกจิของรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั 

 การจัดการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐ

มีภารกจิท าให้ประชาชนสามารถแสดงศักยภาพของมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล การจัดท าการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมวิชาชีพ การสอนให้รู้จักอดทนอดกล้ันต่อ

ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ย่อมจะช่วยให้คนในสงัคมมีความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อย่างไรกต็าม 

การจัดการศึกษา ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน้ัน ไม่ใช่ว่ารัฐสามารถกระท าได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ใน

รัฐสมัยใหม่ที่แยกตัวออกจากเป้าหมายทางศาสนาและยอมรับความเป็นพหุนิยมหรือความแตกต่าง

หลากหลายในความคิดความเช่ือน้ัน รัฐย่อมเคารพสิทธิในความคิดความเช่ือส่วนบุคคล เคารพในสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของพลเมือง การจัดการศึกษาของรัฐจึงไม่ใช่การยัดเยียดความเช่ือทางศาสนาหรือลัทธิอันใด

อันหน่ึงให้แก่พลเมืองของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชนน้ัน รัฐต้อง
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ระมัดระวังมิให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นการก าหนดเน้ือหาของศิลปวัฒนธรรม หรือ

บังคับให้บุคคลต้องแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของรัฐ 

 2.2 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของ

หน่วยงานภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เร่ิมต้ังแต่การที่ประชาชนเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็น

ภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ตนเองอยู่ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วม

ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งน้ีเง่ือนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้อง

เกิดจากความเตม็ใจและความตั้งใจของประชาชนในเร่ืองน้ัน ๆ รวมทั้งจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ

เสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ และมีขีดความสามารถที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมได้ อีกทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองอันเป็นเง่ือนไขส าคัญใน

ระบอบประชาธิปไตย เพราะตามระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นการปกครองโดยประชาชน หรือโดยความ

ยินยอมของประชาชน กล่าวคือ แม้ประชาชนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการหรือด าเนินการได้

ด้วยตนเองโดยตรง แต่กต้็องมีโอกาสที่จะแสดงเจตนารมณ์ตามความต้องการของเขาว่า ต้องการบุคคลใด

เป็นตัวแทนในการตัดสินใจในทางการเมืองต่าง ๆ ในทางการบริหาร มีสิทธิถอดถอนผู้แทน เสนอ

กฎหมาย มีโอกาสที่จะติดตามข่าวสารทางการเมือง แสดงความคิดเหน็ เสนอข้อเรียกร้องไม่เหน็ด้วยกับ

นโยบาย มาตรการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ กระบวนการ

เหล่านี้คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง อกีทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสาร

สองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกดิการตัดสนิใจที่ดีข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึง

เป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้

สาธารณชนแสดงความคิดเหน็ต่อโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายของรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหน่ึงของ

แนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่ รู้

ปัญหาและความต้องการของตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความ

คิดเหน็โดยการสื่อสารสองทางในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซ่ึงในแต่ละประเดน็น้ันไม่สามารถใช้

เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการกระจาย

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการ

จัดสรรทรัพยากรและก าหนดนโยบายในเร่ืองต่าง ๆ ของชุมชนและของชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ เน่ืองจากจะต้องเป็นไปตามความต้องการอันแท้จริงของ

ประชาชนในการก าหนดความเป็นไปของสงัคม 

 2.3 หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง 

 หลักการกระจายอ านาจทางปกครองเป็นวิธีการที่รัฐจะมอบอ านาจทางปกครองบางส่วนให้กับ

องค์กรอื่นนอกจากองค์การราชการบริหารส่วนกลางในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตาม

สมควร ไม่ต้องขึ้ นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง เพียงแต่ขึ้ นอยู่ในความควบคุม

เท่าน้ันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือรัฐมอบหน้าที่บางอย่างในการจัดท าบริการสาธารณะซ่ึงเจ้าหน้าที่ของ

ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นหรือองค์การอันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของ
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องค์การในราชการบริหารส่วนกลางรับไปด าเนินการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือของ

องค์การน้ันเอง โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลเทา่นั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ 

 การมีอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่นเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้ นจาก

การกระจายอ านาจทางปกครอง ความเป็นอิสระ (Autonomy) ของท้องถิ่นจึงอยู่ในรูปของอ านาจการสั่ง

การและด าเนินการในกจิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับค าสั่งจากส่วนกลาง 

ส่วนกลางมีอ านาจเพียงก ากบัดูแลให้การด าเนินการของท้องถิ่นด าเนินไปภายในกรอบของกฎหมายเทา่นั้น  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจบริหาร 

จึงไม่อาจตัดสินใจในการกระท าใดๆ ได้เกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ความเป็นอิสระของท้องถิ่น

หมายถึงความเป็นอสิระภายใต้มาตรการ 5 ประการซ่ึงสัมพันธ์กัน ดังน้ี ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้องมี

ขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ต้องมีองค์กรของตนเองซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี ต้องมี

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเองในกิจการท้องถิ่น ต้องมีการคลังของตนเอง ซ่ึงมาตรการดังกล่าวเป็น

เคร่ืองช้ีได้อย่างชัดเจนว่า ท้องถิ่นรูปแบบใดมีอสิระมากน้อยกว่ากนั 

 

3. กฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย 

 3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ 

  1.ประเทศญ่ีปุ่น 

  การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือเข้ามามีบทบาทในการจัด

กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค โดย

มีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้  

  1) ส่วนกลาง 

   (1) กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นองค์กร

หลักของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานการศึกษา มีอ านาจพัฒนาก าหนดนโยบาย ด าเนินงานร่วมกับ

องค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนรูชุมชนตลอด

ชีวิต ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ ์ห้องสมุด ฯลฯ 

   (2) กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะด าเนินโครงการ

ต่างๆ ตามที่นโยบายก าหนดไว้โดยร่วมกับกระทรวงต่างๆ เช่น ด้านแรงงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ 

การค้าและอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการฝึกอบรมทักษะให้เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อย 

ระบบสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม อันเป็นส่วนหน่ึงของการประกันการจ้างงานแก่คนงานให้

คนงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและศักยภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ด้านสาธารณสุขก าหนดนโยบาย

ส่งเสริมการรณรงค์การสร้างสุขภาพแห่งชาติส าหรับศตวรรษที่ 21 (The National Health Building 

Campaign for the 21
st
 Century) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดระบบเครือข่ายข่าวสารทาง

การศึกษาและการสื่อสาร (Educational Information and Communication Network System “el-Net”) 
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เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดวิธกีารที่ง่ายแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา

ได้ทุกเวลาทุกไหนกไ็ด้ 

   (3) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (4) สภาการศึกษาส่วนกลาง (Central Council for Education) จะเป็นหน่วยงานก าหนด

มาตรฐานการจัด สาขาการเรียนรู้ที่จะจัด กลุ่มเป้าหมาย ต้นทุน แหล่งเงิน ทั้งน้ี ให้มีกลไกเพ่ือมั่นใจใน

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานแห่งชาติ โดยมีการก ากับ 

ประเมิน และการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด 

   (5) ส านักนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที่ตรวจสอบทศิทางการศึกษา โดยวางแผน

และก าหนดนโยบาย โดยท างานร่วมกับสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

   (6) สถาบันวิจัยทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้จัดท าวิจัย แสวงหานวัตกรรม

ใหม่ๆ และผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยศึกษาแนวโน้มการจัดการ

เรียนรู้ ผู้ใหญ่เพ่ือสามารถตัดสนิใจด้านนโยบายทางการศึกษาส าหรับอนาคตได้ถูกต้อง 

  2) ส่วนท้องถิ่น 

   (1) ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) จะท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คน

ในชุมชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก าลังพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีตัวอย่าง

เมืองคิมิสึ (Kimitsu City) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตเมืองคิมิสึ (Kimitsu City Lifelong 

Learning Community Centre) ขึ้ นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญ่ีปุ่น มีหน้าที่ก  ากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) 7 แห่ง ห้องสมุด

ประชาชน 1 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ที่อยู่ในเมืองคิมิสึ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตแห่งน้ี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารทนัสมัย มีห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ประเภทต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฝึกร้องเพลงของผู้สูงอายุ การฝึกเล่นไพ่โบราณของญ่ีปุ่น ห้องฝึกเล่น

เกมส าหรับเดก็เลก็ ห้องฝึกวาดภาพศิลปะ ฯลฯ ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดต่างๆ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การเรียนชุมชนเก่าแก่ Yaehara Kominkan มีอาคาร 8 เหล่ียม มีห้องว่างส าหรับจัด

กิจกรรมตามความต้องการของผู้เรียน เช่น กีฬาป้องกันตัวของญ่ีปุ่น การฝึกต่อกลอนด้วยบัตรคล้ายไพ่

นกกระจอกของจีน ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดเลก็ Koito Kominkan ใกล้เขตภเูขาจัดกิจกรรมส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ เช่น เดก็ประถมศึกษาฝึกท าอาหารขนมประเภทต่างๆ โดยศูนย์การเรียน

ชุมชนแห่งน้ีท าข้อตกลงกับโรงเรียนในการจัดส่งเดก็มาฝึกท าอาหารขนมเดือนละคร้ัง ในวันอาทติย์ เวลา 

9.00 –12.00 บางคร้ังผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาสาสมัครเป็นวิทยากรด้วย เรียก Challenged 

School ท าให้เดก็รู้จักผู้อาวุโสในชุมชน เดก็ๆ ต่างโรงเรียนได้รู้จักกันเองมากขึ้ น ส าหรับผู้ใหญ่ฝึก

ท าอาหาร เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เดก็และผู้ใหญ่ในท้องถิ่นสามารถเล่นกฬีาในสนามใกล้ศูนย์การเรียนชุมชน 

  (2) แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด ฯลฯ จะเป็นหน่วยงานเครือข่าย

ของศูนย์การเรียนชุมชน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่ือมโยงกันและหลากหลาย สามารถ

สนองความต้องการของกลุ่มป้าหมายได้ ซ่ึงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต และประชาชนเองกส็ามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดกจิกรรมในศูนย์การเรียนชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

  2.สาธารณรัฐเกาหลี 

  สาธารณรัฐเกาหลีมีพระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ใต้ ค.ศ. 1999 (Lifelong Education Act A.C.1999) เป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเพ่ืออธิบายหลัก

ส าคัญพ้ืนฐานที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องค านึงถึงในการก าหนดระบบและการด าเนินการอัน

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและแผนแม่บท

การศึกษาแห่งชาติ 

  รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลีน้ัน จากแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาตลอดชีวิต น าไปสู่รูปแบบกจิกรรมการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึง

มีหลัก ๆ ดังน้ี 

   (1) การศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง (Lifelong Education Centred 

University) จัดให้ประชาชนที่ ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาในระดับ

มหาวิทยาลัย 

   (2) เมืองแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning City) เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่ง

ประกันสิทธิของประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสามารถบูรณาการด้านสังคมและการพัฒนา

เศรษฐกจิ 

   (3) ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษา (Academic Credit Bank System) ยอมรับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยอนุญาตให้ประชาชนที่มีพ้ืน

ฐานความรู้ที่แตกต่างเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สงูกว่าจนถึงระดับปริญญาตรี 

   (4) การรู้หนังสือผู้ใหญ่ (Adult Literacy) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ให้

เงินสนับสนุนหน่วยงานที่จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสอื และวิจัยงานส่งเสริมการรู้หนังสอื 

   (5) การฝึกอบรมผู้ใหญ่ (Adult Training) จัดโครงการฝึกอบรมแก่นักการศึกษา หรือ

บุคคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาตลอดชีวิต ให้การสนับสนุนนักการศึกษาและบุคลากรการศึกษา

ตลอดชีวิตที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต 

  3.สหราชอาณาจักร 

  สหราชอาณาจักรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจากการศึกษาการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต พบว่า มีรายละเอยีดต่าง ๆ ที่ชัดเจนโดยสรุปประเดน็หลัก ๆ ได้ ดังน้ี 

   1) ก าหนดหลักการ วิสยัทศัน์ กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจน 

   สหราชอาณาจักรมุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง ในการ

ด าเนินการได้มีการก าหนดหลักการวิสยัทศัน์ กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจน 

   2) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน 

   สหราชอาณาจักรได้เน้นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน ได้ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์

ที่ชัดเจนว่าต้องให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ให้ผสมกลมกลืนไปกับการด าเนินชีวิตของปวงชน 

ไม่ให้การศึกษาแปลกแยกออกจากการด าเนินชีวิต 
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   3) พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้  

   สหราชอาณาจักรได้มีการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น

การยากมากและต้องใช้เวลา อย่างไรกต็าม ได้พยายามที่จะพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ได้ถึง 12 เมืองแล้ว 

เช่น เมืองเบอร์มิ่งแฮม เชฟฟิลด์ เป็นต้น 

   4) เช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ และการเรียนแบบสะสมหน่วยกติ 

   เน้นเร่ืองการเช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ว่าการศึกษาแต่ละรูปแบบควรจะให้บุคคล

ที่เรียนด้วยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ไม่ว่าเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม

อธัยาศัย สามารถเทยีบโอนกนัได้ โดยมีเกณฑ์ และวิธีการของการเทยีบโอน นอกจากน้ัน ได้เน้นการเรียน

แบบสะสมหน่วยกติ คือ ให้ทุกคนสามารถสะสมหน่วยกติได้ตลอดชีวิต 

  4. สหรัฐอเมริกา 

  รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสหรัฐอเมริกาน้ัน ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของชาติ 

โดยออกกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีกรอบทศิทางในการปฏบัิติ

ที่ชัดเจน และวุฒิสมาชิก Walter Mondale ได้เสนอกฎหมายช่ือกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต (The 

Lifelong Education Act) ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบของรัฐสภา เมื่อปี 1976 กฎหมายน้ีก าหนดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตไว้ 19 ประเภท จากการศึกษาพ้ืนฐานส าหรับผู้ใหญ่ไปจนถึงการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของครอบครัวและการพัฒนาส่วนบุคคล นอกจากน้ัน ยังก าหนดให้มีศูนย์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ

วิจัย เพ่ือค้นหาปัจจัยที่กีดกั้นมิให้บุคคลได้มีโอกาสในการเรียนรู้ ส่วนการด าเนินการเน้นการกระจาย

อ านาจการจัดการศึกษาให้แก่มลรัฐ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้สนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้มากที่สุด การจัดการศึกษายึดหลักการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่าง

เทา่เทยีมกนั และถือว่าเป็นสทิธขิองทุกคนที่จะเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยหน่วยจัดการ

เรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ต้องหาวิธีการจัดการศึกษาให้ยืดหยุ่น เปิดกว้างเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

และสะดวก ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชน

เป็นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสหรัฐอเมริกาให้

ความส าคัญแก่บ้านว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญ เป็นแหล่งปูพ้ืนฐานชีวิตของบุคคลส่งเสริม

การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ให้ประชาชน

รับความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา

โดยเฉพาะ 

 3.2 กฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย 

 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ 

คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย  

  (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก  าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศึกษาที่แน่นอน  

  (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคัญของการส าเรจ็
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การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

    (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ 

หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  

 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 

  2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  

  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในเร่ืองดังต่อไปนี้  

   (1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม ที่ใช้

ความรู้และภมูิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตทั้งน้ี ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

   (2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรม

การศึกษา 

  2.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอธัยาศัย  

  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในเร่ือง 

ดังต่อไปนี้  

   (1) ผู้เรียนได้รับความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้ อต่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

   (2) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

   (3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับ

การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การ

เรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

 4.1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ในปัจจุบัน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ซ่ึงเป็นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่ในการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการด าเนินงาน
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นใน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ กศน.” ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดี

และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน 

นอกจากน้ี ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ทุกจังหวัด 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ส านักงาน กศน.ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

หากแต่อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานะเป็นกรม ท าให้เลขาธิการ กศน.ไม่มี

อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เว้นแต่จะได้รับการมอบอ านาจ

จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้การบริหารงานของส านักงาน กศน. ไม่คล่องตัว  ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประชาชนต้องได้รับ

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ประชาชนจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตตามกระแสการเปล่ียนแปลง

ให้ต่อทนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี การขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงส่งผลให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท า

หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า หากส านักงาน กศน. ไม่มีความเป็นอิสระจากส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร โดยแยกออกมาเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะ ซ่ึงมีการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานในการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งน้ี หากยังอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกจ็ะส่งผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน 

กศน. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ได้มาตรฐานตาม

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกจิ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 4.2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด

หลักการที่ส าคัญประการหน่ึงคือการให้มีการจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

ซ่ึงเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตน้ี 

สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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  (1) การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่

เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

  (2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว

บุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี

ชีวิตที่สามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกดิจนตาย 

  นอกจากน้ี จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการคณะน้ีถูกก าหนดใน

กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสาน

ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548 โดยกฎดังกล่าวได้ก าหนดให้ 

คณะกรรมการมีจ านวน 21 คน ประกอบด้วย 

  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 

  (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ านวยการส านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คน 

  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน ซ่ึงแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษานอกระบบ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านเทคโนโลยี ด้านสื่อการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจและ

บริการ ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้าน

การศึกษาเอกชนด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกนั 

  (5) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า จากการที่กฎหมายในระดับแม่บทและกฎของประเทศไทยไม่

มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อีกทั้งยังไม่มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเป็นการเฉพาะ ส่งผลกระทบ

ต่อการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ไม่สามารถได้รับการจัดท าบริการสาธารณะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการของแต่ละ

ชุมชนและท้องถิ่นของตนผ่านการท างานของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่

ไม่สอดคล้องกบัทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทาง
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กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดคณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า จากการที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งผลท าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เป็นการตอบสนองตามความต้องการของ

ประชาชนในการใช้สิทธิของตนเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการที่รัฐไม่มีการ

ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชน ส่งผลท าให้รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะให้ต่อเน่ืองตามระบบการศึกษาทั้งสามระบบ

ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงยังผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 ในอดีต ที่ก  าหนดให้ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยรัฐ ตลอดจนกระทบต่อวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์กฎหมายในระดับแม่บท เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ก  าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม

การด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรูปแบบ ซ่ึงจะบังคับใช้กฎหมายจากที่กล่าว

มาข้างต้นทั้งหมดน้ัน ผลกระทบโดยตรงต่อการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในด้านการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน จะส่งผลท าให้ประชาชนทุกคนในประเทศ ไม่สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาตนเองในตลอดอายุขัยของตน อีกทั้งเม่ือประชากรทุกคนที่ถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของ

ประเทศหยุดการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ กจ็ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ

การด ารงอยู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน ประการสดุท้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาที่เกิดข้ึนกคื็อ 

ประเทศชาติไทย น่ันเอง 

 4.3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสหรือ

ให้โอกาสที่สองแก่ผู้ที่ไม่จบการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเพ่ือการฝึกอบรมแก่ผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน 

แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเป็นเป้าหมายส าหรับทุกคน ซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ันเป็นการมองในแง่ของ

ตัวผู้เรียนโดยมีความเช่ือว่าตัวบุคคลคือผู้ที่ท  าให้เกิดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของผู้เรียนการศึกษาตลอด

ชีวิตจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับแนวทางหรือการเป็นผู้จัดว่าจะต้องเตรียมกระบวนการหรือประสบการณ์อย่างไร

จึงจะท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิตของผู้น้ัน และจุดหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันคือความต้องการให้บุคคลได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดย

เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 

 จากการศึกษา พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตน้ันบัญญัติ

เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาได้ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย

กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และผู้ยากไร้ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้รับ

การศึกษาโดยทัดเทยีมกับบุคคลอื่นส่วนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
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ส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กไ็ด้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองใน

ด้านการจัดการศึกษาและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดการศึกษา 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณากฎหมายที่มีเน้ือหาในการส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ัน เป็นการก าหนดบทกฎหมายที่มีเน้ือหาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะ 

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม

จากรัฐ แต่ปัจจุบันกฎหมายที่มีเน้ือหาในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยน้ันมีการก าหนดเกี่ยวกับ

ระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงการศึกษาทั้งสองระบบ

ถือว่าเป็นการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น้ันยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเตม็ที่ ทั้งน้ี การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจะเน้นไปที่การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบเป็นส าคัญ ซ่ึงขัดกับบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญที่ก  าหนดให้การ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 ดังน้ัน การที่รัฐมิได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ

ส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจทาง

ปกครอง เพราะสาระส าคัญของหลักการกระจายอ านาจทางปกครองคือการที่องค์กรทางปกครองมีอิสระใน

การปกครองตนเอง และมีอิสระในด้านการคลัง ทั้งน้ีเมื่อรัฐไม่ได้ก าหนดให้อ านาจจึงท าให้องค์กรของรัฐ

ในระบบท้องถิ่นไม่สามารถจัดการบริการสาธารณะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ตลอดจนการกระท า

ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกบัหลักการคุ้มครองสทิธข้ัินพ้ืนฐาน เพราะประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง

และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่เหมะสม แต่กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันน้ีไม่เอื้ อที่จะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง การกระท าดังกล่าวจึงขัดต่อ

หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง และหลักการคุ้มครองสทิธขิั้นพ้ืนฐาน 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการตราพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทยขึ้นมาใหม่ โดยก าหนดให้มีเน้ือหาและใจความส าคัญ 

ดังต่อไปนี้  

 1) ให้มีหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชนขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด าเนินงานส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง  

 2) ให้มีคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตขึ้ น โดยให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปเป็น

คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือบริหารงาน ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และส่งเสริม

และสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  
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 3) ให้มีบทบัญญัติที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยมีศูนย์การ

เรียนชุมชน ท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก ากับ

ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน ห้องสมุดประชาชน และ

พิพิธภัณฑท้์องถิ่น  

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น เช่น สนามกีฬา 

พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เช่ือมโยงกันและหลากหลาย สามารถ

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และประชาชนเองกส็ามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมในศูนย์การ

เรียนชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
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