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การศึกษาเป็นหนทางแห่งการพฒันาชีวติและสร้างความมัน่คงไม่วา่จะเป็นการ  ศึกษาในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  หรือการศึกษาตามอธัยาศยั   เพราะจะช่วยเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ความสามารถ
ใหแ้ต่ละบุคคล   ดงันั้น การศึกษาจะตอ้งไม่ส้ินสุดเพียงแค่จบจากโรงเรียน   วทิยาลยั มหาวทิยาลยั  หรือ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ แต่จะตอ้งส่งเสริมใหทุ้กคนไดเ้รียนอยูต่ลอดเวลา  แมว้า่จะจบการศึกษาในระบบไป
แลว้ก็ตาม   โดยโรงเรียนจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ตรียมความพร้อมดา้นความรู้ ความสามารถ   และปลูกฝัง
แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวติใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อใหมี้ทศันคติแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้   และสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

“การศึกษาตลอดชีวิตเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิตของมนุษย์ทุกคน
นับตั้งแต่วยัแรกเกิดจนกระท่ังตาย ”  การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยูค่วบคู่กบัสังคมมนุษย์   เราสามารถเลือกท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้ไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ  ของชีวติตามความตอ้งการและเหมาะสม   การศึกษาเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้ก
เวลา  ทุกสถานท่ี  ทั้งในครอบครัว วดั  ชุมชน  สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ   และแหล่งอ่ืนๆ   เราจะ
เห็นไดว้า่การศึกษาตลอดชีวติกลายเป็นความจ าเป็นของทุกคนในยคุปัจจุบนั  เพื่อใหส้ามารถกา้วทนัโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ในปัจจุบนัน้ีเป็นยคุของความไม่แน่นอนอนัเกิดผลจากอิทธิพลของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละวนั 
ทั้งในดา้นเทคโนโลย ี( IT)  ระบบการคา้และธุรกิจ และ สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ฉะนั้นความรู้จึงกลายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติ , การท างาน และการอยูใ่หร้อดไปสู่ความส าเร็จในโลกของการเปล่ียนแปลงน้ี  
ฉะนั้นผูท่ี้จะอยูใ่นโลกของการเปล่ียนแปลงไม่จบส้ินไดน้ั้นจะตอ้งเนน้ใน 5 เร่ืองเป็นส าคญันัน่คือ ขอ้มูล  
ข่าวสาร ความรู้  มูลค่าเพิ่ม และความเฉลียวฉลาด  

 ในการศึกษาและการฝึกอบรมส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติในระยะยาว ส าหรับบุคคลแลว้
การเรียนรู้ตลอดชีวติมุ่งเนน้ท่ีการสร้างสรรค ์การริเร่ิม และความรับผดิชอบ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด  การตอบสนอง
ต่อตนเอง    งานท่ีดีข้ึนรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน นวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการผลิตมากข้ึนดว้ย 
ดงันั้นกิจกรรมการเรียนรู้ของวยัรุ่นและผูใ้หญ่จึงอยูน่อกเหนือขอบเขตท่ีมีการบนัทึกไว ้   การเรียนรู้ตลอด
ชีวติไม่เพียงหมายถึงการศึกษาผูใ้หญ่เท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวติอีกดว้ย 
การแสวงหาความรู้นั้นไม่มีขอบเขต และไม่มีการหยดุน่ิง นอกจากความรู้ท่ีเราไดจ้ากการเรียนในระบบ เช่น 



ประถม มธัยม ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท คือการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ถา้จะดู CONCEPT LIFE CYCLE ก็
จะเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา 

  

กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติมีทิศทางท่ีชดัเจน กรอบแนวคิดน้ีเสนอใหมี้การด าเนินการท่ีเป็น
ระบบใน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

 1.ปรับปรุงการเขา้ถึง คุณภาพ และความเป็นธรรมในการเรียนรู้  
 2.สร้างรากฐานท่ีมัน่คงดา้นทกัษะส าหรับทุกคน  
 3.ใหค้วามส าคญักบัทุกรูปแบบของการเรียนรู้ ไม่เพียงเฉพาะการศึกษาท่ีเป็นทางการ  

เท่านั้น 
 4.จดัสรรทรัพยากร และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรจากทุกภาคส่วน สนบัสนุนการเรียนรู้

ใหเ้กิดข้ึนทุกช่วงเวลาในชีวติ 
 5.  ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 การเรียนรู้มีหลายรูปแบบและเกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ จากหลกัสูตรท่ีเป็นทางการในโรงเรียน

หรือวทิยาลยั ไปถึงประสบการณ์ประเภทต่างๆ ประการแรก ใหค้วามส าคญัยิง่ข้ึนกบัการเรียนระบบท่ีมีการ
ใหว้ฒิุ ซ่ึงวฒิุบตัรเหล่าน้ีเป็นใบเบิกทางในการเรียนต่อและการท างาน  ประการท่ีสอง เส้นทางท่ีดีข้ึนเป็นส่ิง
ท่ีตอ้งการของสาขาการศึกษาต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงทางตนัในการศึกษา ประการท่ีสาม ผูเ้รียนตอ้งการ
เคร่ืองมือน าทางท่ีดีข้ึน ท่ีใหเ้ขาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการแนะแนวท่ีจ าเป็น  

การเรียนรู้ ใช่วา่จะเกิดแต่เพียงในหอ้งเรียนเท่านั้น ยงัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการท างาน มีทฤษฎีท่ี
ช่ือวา่ "Learning Loop" ซ่ึงบอกวา่ ถา้เราน าเอาทฤษฎี Learning Loop มาใชใ้นชีวติการท างานของเราก็จะท า
ใหง้านของเรานั้นเกิดประสิทธิผล 

                                       ทฤษฎี "Learning Loop" 

Peter Senge ไดพ้ดูถึงการเรียนรู้ในองค ์( Organization Learning) ภายในองคก์รนั้นมีหลายฝ่าย แต่
ละฝ่ายก็มีเป้าหมาย ( Goal) ท่ีเหมือนกนั เพราฉะนั้น ถา้ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดก้็จะท าใหอ้งคก์รสามารถ
ปรับตวัเองไปสู่ความเป็นเลิศได ้ซ่ึงกฎของ Peter Senge มีดงัน้ี  

- Personnel Mastery คือ รู้ใหจ้ริง  
- Mental Models คือ ส ารวจขอ้สมมติฐานในการคิดของเรา 
- Shared Vision คือ มีวสิัยทศัน์ท่ีร่วมกนั  



- Team Learning คือ การรู้จกัหาความรู้เป็นทีม  
- System Thinking คือ การคิดอยา่งมีระบบ 

Edward De Beno กล่าวไวถึ้งเร่ือง " Lateral Thinking" ซ่ึงแปลวา่ การเป็นผูเ้รียนรู้ท่ีฉลาดและไดผ้ล 
ซ่ึงก่อนท่ีเราจะเป็นผูรู้้ท่ีฉลาดนั้น เราจะตอ้งมีพฤติกรรม คือ ตอ้งรู้จกัทา้ทายความคิดท่ีถูกยอมรับ เช่น ใน
อดีตมีการถกเถียงวา่ โลกแบน หรือโลกกลม หรือลองหาทางออกใหม่ๆ รู้จกัเป็นคนท่ีมองโลกและคิดอยา่ง
กวา้งๆ ไม่ใช่แค่เพียงมองดา้นใดดา้นหน่ึง น าเอาศาสตร์ต่างๆ มาใช ้เป็นการมองศาสตร์อยา่งผสมผสาน และ
ลองดดัแปลงใหเ้ขา้กบัเรามากท่ีสุด  

การไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากโอกาสการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 ประการแรก คือ การใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการ ท่ีสามารถลดตน้ทุนการ
เรียนรู้ได ้โดยช่วยลดระยะเวลาการศึกษาและเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
มาตรฐานและผลลพัธ์ของการเรียนรู้ การเรียนรู้ดงักล่าวตอ้งสามารถประเมินได ้รวมถึงขอ้ตกลงดา้นเทคนิค
การประเมิน 

 ประการท่ีสอง คือ การวางรากฐานท่ีดีกวา่ในการเรียนรู้นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั
และระดบัมธัยมปลาย และขจดัทางตนัทางการศึกษา ( Educational Dead-ends) นัน่คือ การจดัการกบั
อุปสรรคส าคญัๆ ของการเสริมสร้างความเขม้แขง็การเช่ือมโยงต่างๆ: ระหวา่งการศึกษาทัว่ไปกบั
อาชีวศึกษาในระดบัมธัยมปลาย / ระหวา่งระดบัมธัยมปลายก อาชีวศึกษา กบัระดบัอุดมศึกษา / และระหวา่ง
สถาบนัท่ีไม่ใช่มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัในระดบัอุดมศึกษา 

 ประการท่ีสาม คือ การพฒันาการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน และระบบขอ้มูลข่าวสาร
การจา้งงานและการแนะแนว ท่ีช่วยนกัเรียนใหพ้บหนทางของตนเองควบคู่ไปกบัเส้นทางการเรียน เม่ือก่อน
น้ีประเทศในกลุ่ม OECD ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี มีการโจมตีในเร่ืองวตัถุประสงค ์คุณสมบติั
ของคนในวงการ และวธีิการจดัการเรียนการสอน ในขณะท่ีมีจุดอ่อนและช่องวา่งอยา่งชดัเจนในการ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้หญ่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

คนท่ีฉลาดนั้น ตอ้งท าตวัเป็นผูฟั้งท่ีดี เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนมุมมอง หรือประสบการณ์
แบบ คุณพดู ผมพดู และมีความแตกต่างทางความคิดได ้เพราะคนเราไม่เหมือนกนัก็ยอ่มมีความคิดท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย ในการแลกเปล่ียนมุมมองจะตอ้งไม่มีค  าวา่ "ชนะ หรือ แพ"้ ไม่มีการโกรธกนั ถา้มีความ



คิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั เราก็ตอ้งช่วยหาขอ้สรุปร่วมกนั อยา่คิดวา่ตนมีความรู้มากแลว้จะแสดงความคิดเห็นโดย
ไม่ฟังผูอ่ื้น เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ซ่ึงการกระท าแบบน้ีถือวา่เป็นคนโง่มากกวา่ฉลาด  

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ราใส่ใจท่ีจะเรียนรู้
ในส่ิงต่างๆ เช่น บรรยากาศในหอ้งเรียน ท่ีท างาน หรือแมแ้ต่ภายในบา้น ตอ้งเป็นท่ีโล่งโปร่งสบาย มีตน้ไม้
ท่ีช่วยในการพกัผอ่นสายตา การท่ีมีบรรยากาศท่ีดีก็จะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความสุข และสร้างความสนใจ
ท่ีอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ฉะนั้นการท่ีเราจะสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวติไดน้ั้น เราจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความ
เช่ือมัน่วา่เราสร้างสังคมการเรียนรู้ไดน้ัน่เอง  

ภายในองคก์รก็สามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั ถา้ ผูน้  าทุกระดบัขององคก์รตอ้งเช่ือในการ
เรียนรู้ มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้ง และจดัหาความรู้เหล่าน้ีเขา้มา เช่น การจดัอบรม สัมมนา หรือ Learning Forum 
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสร้างโอกาสท่ีท าใหค้วามรู้ต่างๆ เกิดข้ึน ในยคุของโลกาภิวตัน์การรู้จกัน าเอา 
Technology สารสนเทศมาใชอ้ยา่งจริงจงัเป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยเฉพาะ Internet , Cable TV , CD-Rom หรือ 
การจดัหอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั และมีความหลากหลาย  

สรุป 

 เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดชีวติเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวนมาก นอกจาก
กระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูเ้รียนและครอบครัวของเขา สถาบนัการศึกษา และภาคสังคมต่างๆ การ
ประสานงานในการพฒันานโยบายและน านโยบายไปปฏิบติัเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จ จากการศึกษา
หลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดูแลใหก้ารศึกษากบัเด็กเล็ก ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัต่อการประสานนโยบายการศึกษา 
สาธารณสุข สังคมและครอบครัว เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคนสามารถขา้ถึงบริการดา้นการศึกษา และ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ  

การเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับคนไทยเร่ิมเป็นไปไดม้ากยิง่กวา่ในอดีต แต่ก่อนน้ีการคน้หาความรู้ตอ้ง
อาศยัหอ้งสมุด แต่หอ้งสมุดจะสามารถเก็บสะสมความรู้เอาไวไ้ดม้ากพอหรือไม่ข้ึนอยูก่บังบประมาณในการ
จดัซ้ือ และ ข้ึนอยูก่บัวา่มีผูน้  าความรู้ดา้นนั้น ๆ มาเขียนและจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ วารสาร หรือนิตยสาร
หรือไม่ ขณะเดียวกนัก็ยงัข้ึนอยูก่บัวา่ส านกัพิมพเ์ตม็ใจจะพิมพเ์ร่ืองอนัเป็นความรู้นั้น ๆหรือไม่ดว้ย 

การส่งเสริมใหค้นไทยเรียนรู้ตลอดชีวติตามแนวคิดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็น
จะตอ้งหาทางน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ทั้งในดา้นการสนบัสนุนใหมี้
หน่วยงานกลางในการจดัเก็บความรู้สนบัสนุนใหค้รูอาจารยแ์ละผูมี้ประสบการณ์สามารถบนัทึกความรู้ลง
ไวใ้นระบบเวลิดไ์วดเ์วบ็ และ สนบัสนุนใหค้นไทยเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตในราคาถูกเพื่อใหส้ามารถเรียนรู้
เร่ืองต่าง ๆ ไดต้ลอดชีวติจริง ๆ 



1. ปัญหาผลติอะไร(What) 
 ทุกระดบัการศึกษา ทุกชนชั้นไม่วา่จะเป็นคนจน คนรวย จ านวนผูเ้รียนไม่มีท่ีส้ินสุดข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ปัญหาทางด้านอุปสงค์ (นักเรียน)  
1. ไม่เอ้ือต่อผูเ้รียนในการเรียนรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย  
2. มีขอ้จ ากดัเร่ืองปริมาณผูเ้รียน 
3. คุณภาพการจดัไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
4. ขาดพื้นฐานทกัษะกระบวนการอ่าน 

 ปัญหาด้านอุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  
1. เพิ่มโอการสทางดา้นการศึกษา 
2. บริหารจดัการพื้นท่ีในการใหค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
4. สร้างความกระตือรือร้นต่อผูเ้รียน 

เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 เพื่อตอบสนองตามตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน  

2. ปัญหาผลติอย่างไร (How) 
 การจดัการเรียนรู้แบ่งได ้ 2 ลกัษณะ  
  2.1.การศึกษาในระบบ หมายถึงการศึกษาในระบบโรงเรียน (Schooling) สามารถแบ่ง
ระดบัไดด้งัน้ี 
   1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2. ปฐมวยั 
   3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4. มธัยมศึกษา 
   5. อุดมศึกษา 
  2.2. การศึกษานอกระบบ หมายถึงการศึกษาท่ีอยูน่อกระบบของโรงเรียน 
 ปัญหาทางด้านอุปสงค์ (นักเรียน) 

1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
อุปสงค์(ผู้เรียน) 

1. ไม่มีการจดัการเรียนรู้ท่ีตายตวั 
2. ทรัยยากรมีจ ากดัต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

    อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  



     1. เพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ใหม้ากข้ึน เหมาะสมตามสภาพการเรียนรู้ของ 
แต่ละบุคคล 

     2. จดัสรรทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
โดยอาศยัชุมชนเป็นหลกั และพึ่งพาทรัพยากรทดแทนในแหล่งชุมชน 
   2. การศึกษาในระบบโรงเรียน 

 อุปสงค์(ผู้เรียน) 
1. ผูเ้รียน เรียนตามแบบแผนและหลกัสูตรตามโครงสร้างของ

สถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้
2. งบประมาณในการจดัสรรในกระบวนการเรียนรู้ และการท ากิจกรรม 

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
    อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  

1. มีการจดัหลกัสูตรโครงสร้างการบริหาร อตัราก าลงัอยา่งเป็นระบบ  
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทรัพยากรอยา่งเพียงพอ 

2. ผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณใหคุ้ม้ค่าท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 
3. ผลติเพือ่ใคร (For Whom) 
 - เพื่อผูเ้รียนท่ีเป็นนกัเรียน  

 อุปสงค์(ผู้เรียน) 
1. นกัเรียนไดอ้งคค์วามรู้ 

    อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  
1. โรงเรียนไดเ้ด็กท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาตรงตามเป้าหมายของ

อุปทาน 
 - เพื่อผูเ้รียนท่ีเป็นสาบนั 
    อุปสงค์(ผู้เรียน) 

1. ผูเ้รียนสามารถศึกษาตามความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 
    อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  
     1. ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถผลิตโครงสร้าง และ
หลกัสูตรการเรียนการสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียน  
  - เพื่อผูเ้รียนท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป  
    อุปสงค์(ผู้เรียน) 



1. เรียนตามความตอ้งการท่ีจะศึกษาของบุคลนั้นๆ 
    อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  

1. ดึงชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการใหค้วามรู้ต่างๆ  
 - เพื่อผูเ้รียนท่ีมีความสนใจ  
                                       อุปสงค์(ผู้เรียน) 

1. ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะศึกษาเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นของการงาน
อาชีพ ในการใชชี้วติ 

                                     อุปทาน (ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)  
1. รักษาสภาพแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติใหค้งสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด  

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้ 
 

ปัจจัยทีท่างเศรษฐศาสตร์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
1.ทรัพยากรการผลติ( Resources) 
             ค าวา่ “ทรัพยากรการผลิต ” หมายถึงทรัพยากรท่ีใชผ้ลิตสินคา้และบริการ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ปัจจยั
การผลิต ( factors of production or input)  แบ่งเป็น  4  ประเภท คือ ท่ีดิน ( land)  แรงงาน ( labour) ทุน  
(capital)  และผูป้ระกอบการ (entrepreneur) 
  1.1  ท่ีดิน (land)  ไดแ้ก่ท่ีดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  เช่น  ป่าไม ้ แร่ธาตุ  สัตวป่์า  
สัตวน์ ้า  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ปริมาณน ้าฝน  และทิวทศัน์ธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติ  มนุษยส์ร้างข้ึนไม่ได ้ ผลตอบแทนจากการใชท่ี้ดินเรียกวา่ ค่าเช่า (rent) 

  1.2  แรงงาน ( labour) เป็นทรัพยากรมนุษย ์( human resource) โดยทัว่ไปพิจารณาเฉพาะ
ประชากรท่ีอยูใ่นวยัท างาน  ซ่ึงประกอบดว้ยเป็นแรงกายและแรงใจท่ีมนุษยทุ์่มเทใหแ้ก่การผลิตสินคา้และ
บริการ  ผลตอบแทนของแรงงานเรียกวา่ ค่าจ้างและเงินเดือน(wage  and  salary) 

 อน่ึง  แรงงานสัตวไ์ม่นิยมนบัเป็นปัจจยัการผลิตประเภทแรงงาน  แต่อาจอนุโลมเป็นปัจจยัการ
ผลิตประเภททุน 

  1.3  ทุน (capital) คือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชร่้วมกบัปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ในการผลิตสินคา้
และบริการ  ทุนหรือสินคา้ทุน ( capital goods) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้าง (construction) และ
อุปกรณ์การผลิต  (equipment) ผลตอบแทนของเงินทุนอนัไดแ้ก่ ดอกเบีย้  (interest) เป็นผลตอบแทนของ
ปัจจยัทุนดว้ย 

  1.4  ผูป้ระกอบการ (entrepreneur)  คือผูท้  าหนา้ท่ีรวบรวมปัจจยัการผลิต 3 ประเภทท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้เพื่อท าการผลิตสินคา้และบริการ  ค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการเรียกวา่ ก าไร (profit) 

 



การเรียนรู้ตลอดชีวติจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการใชท้รัพยากร และในการใชท้รัพยากรนั้นจะตอ้งมีการ
เลือกสรรใหถู้กเหมาะสม และเลือกใชใ้หพ้อเหมาะกบัความตอ้การ เพราะหากเราเลือกไม่เหมาะสมกบัการ
ใชง้านก็อาจจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อผูเ้ลือกดว้ยก็ได ้ดงันั้นการเรียนรู้ตลอดชีวตินั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือก
ทรัพยากรใหถู้กเพราะเราเป็นผูบ้ริการหากเราเลือกไม่ถูกก็อาจจะท าใหเ้ราเสียหายหรือหายะนะได ้ดงันั้นใน
การเลือกใชท้รัพยากรในการผลิตจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีเศรษฐศาสตร์เขา้เป็นตวัจ าสรรในการเลือกใช้
ทรัพยากรใหถู้กตอ้งเพียงพอ และเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 
 
2.สินค้าและบริการ (Good and service  ) 

“สินคา้และบริการ ” ในทางเศรษฐศาสตร์คือส่ิงท่ีไดจ้ากการท างานร่วมกนัของปัจจยัการผลิตต่างๆ 
เป็นส่ิงท่ีมีอรรถประโยชน์ (utility) มากกวา่ศูนย ์ สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ไม่วา่ความตอ้งการนั้นจะขดัต่อสุขภาพอนามยัหรือศีลธรรมอนัดีงามหรือไม่ก็ตาม อาทิ นาฬิกา
ขอ้มือ  ต าราเรียน  นิตยสาร  ยาแอสไพริน  บริการตรวจรักษาโรค  บุหร่ี ฯลฯ 

ไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เศรษฐทรัพย ์( economic goods) และสินคา้ไร้ราคา (free 
goods) เศรษฐศาสตร์ศึกษาเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นเศรษฐทรัพยเ์ท่านั้น 

 2.1  เศรษฐทรัพย ์ ( economics  goods)  คือสินคา้ท่ีมีตน้ทุน  ดงันั้นจึงมีราคามากกวา่ศูนยแ์บ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้เอกชน (private goods) และ สินคา้สาธารณะ (public goods)  

 2.2  สินคา้ไร้ราคา ( free goods) หมายถึงสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุน
การผลิต  จึงไม่มีราคาท่ีตอ้งจ่าย  ตวัอยา่งของสินคา้ไร้ราคา ไดแ้ก่ แสงแดด สายลม น ้าฝน อากาศใน
บรรยากาศ น ้าทะเล และน ้าในแม่น ้าล าคลอง เป็นตน้ 

ในทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีไดห้ลายความหมาย  เช่น ผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ
ตามความถนดั  หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  หรือผูเ้ช่ียวชาญจากประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล สินคา้
และบริการท่ีดี คือ  ผลลพัธ์หรือผลผลิตของผูบ้ริหารนั้นออกสู่สายตาของผูเ้รียน  และคุณภาพและความ
เช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับอยา่งประจกัษ ์แลว้ผูเ้รียนยอมรับวา่ดี มีคุณภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารหรือผูใ้หอ้งคค์วามรู้นั้น
จะตอ้งมีหลกัการถ่ายทอดความรู้และความเตม็ใจในการถ่ายทอดองคค์วามรู้นั้นใหแ้ก่ผูเ้รียนหรือผูท่ี้สนใจ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นแรงจูงใจดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู้ได ้
 

3.ทางเลอืกการศึกษา (choice  and  choosing) 
ค าวา่ “ทางเลือก” เกิดข้ึนเพราะทรัพยากรต่างๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายทางตวัอยา่งเช่น  

ท่ีดินแปลงหน่ึงยา่นชานเมืองมีขนาด 2 ไร่ เจา้ของอาจใชท่ี้ดินแปลงนั้นท าประโยชน์ไดห้ลายอยา่งท่ีจะ
เป็นไปได ้อาทิ  สร้างอาคารพาณิชย ์ สร้างท่ีพกัอาศยั  สร้างโรงงาน  ฯลฯ “การเลือก ” (Choosing) ใช้
ทรัพยากรอนัมีอยูจ่  ากดัในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรือใหค้วามพอใจมาก 



ท่ีสุด เช่น คงอยากจะมีส่ิงก่อสร้างหลายอยา่งในท่ีดินแปลงเดียว แต่ท่ีดินมีขนาดจ ากดั จึงตอ้งมีการเลือก
สร้างเพียงอยา่งเดียวท่ีใหป้ระโยชน์แก่เจา้ของมากท่ีสุด 
 ดังน้ัน “ทางเลอืก” และ “การเลอืก ” จึงเป็น “เงา” ของเศรษฐศาสตร์  ส่ิงใดทีม่ีประเด็นเกีย่วกบั
การเลอืกใช้ทรัพยากร  เศรษฐศาสตร์ย่อมมีส่วนเกีย่วข้องกบัส่ิงน้ัน  ในทางตรงข้ามทรัพยากรใดทีถู่ก
ก าหนดให้ใช้ได้เพยีงทางเดียว  เศรษฐศาสตร์กไ็ม่มีส่วนเกีย่วข้อง  คือไม่ต้องใช้เศรษฐศาสตร์ในการเลอืก 
 ทางเลือกของการเรียนรู้ คือการเลือกแสวงหาความรู้ท่ีตนเองตอ้งการ เพื่อตอบสนองความพึ่ง
พอใจของตนเอง การเลือกความรู้หรือการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ   และเลือกการเรียนรู้นั้นๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาและน าความรู้นั้นๆ เขา้มาใชใ้น วถีิชีวติของเรา ให้
ไดผ้ลและเกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชิวิ ต เช่น การเลือกความรู้ท่ีเราตอ้งการศึกษา ในการประกอบ
อาชีพนั้นๆ ตามความพึงพอใจของตวับุคคลเอง และเลือกความรู้ในการด ารง 
 
4. ความสามารถในการสร้างความพอใจ (Utility) 

ความพอใจท่ีบุคคลไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ณ เวลาใดเวลา  
หน่ึง  ในทางเศรษฐศาสตร์ถือวา่เศรษฐทรัพยแ์ละสินคา้ไร้ราคาทุกชนิดก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์   
แต่จะใหอ้รรถประโยชน์มากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการในสินคา้นั้นซ่ึงแตกต่างกนั  
ในแต่ละบุคคล  ดงันั้นสินคา้ชนิดเดียวกนัและจ านวนเท่ากนัจึงใหอ้รรถประโยชน์แตกต่างกนั  
ส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละคน 

ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในทางเศรษฐศาสตร์  เพราะความ
พึงพอใจนั้น เป็นตวัก าหนดใน “ทางเลือก” ของตวับุคคล เพราะถา้ตวับุคคลมีความพึงพอใจในความรู้ หรือ
ผลประโยชน์ของความรู้นั้นๆ แลว้จะท าอยา่งไรใหบุ้คคลนั้น จะเลือกความรู้นั้นๆมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
และการสร้างความพึงพอใจ เป็นตวัก าหนดวา่การเลือกในความรู้นั้นเหมาะสมและจ าเป็นกบัการใช้
ชีวติประจ าวนัมากนอ้ยเพียงใดและไดผ้ลประโยชน์กบัตนเองมากนอ้งเพียงใด 
 
5. ทรัพยากรทีม่ีอยู่จ ากดั (Scarcity) 

“มีอยูจ่  ากดั ” หมายถึงทรัพยากรทุกอยา่งในโลกลว้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ไม่วา่จะเป็นท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ  เคร่ืองจกัรต่างๆ และก าลงัแรงงาน  เม่ือน าทรัพยากรเหล่าน้ีไปใชใ้นการผลิตสินคา้และ
บริการ  จึงไดสิ้นคา้และบริการในปริมาณท่ีจ ากดั 

 หากพิจารณาในระดบับุคคล การท่ีบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงครอบครองและบริโภคทรัพยากร
มากมาย ก็จะมีทรัพยากรเหลือนอ้ยลงส าหรับคนกลุ่มอ่ืนภายในสังคมเดียวกนั 
 การท่ีความรู้นั้นๆมีความตอ้งการอยา่งมากจึงท าใหแ้หล่งความรู้นั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเพิ่มและสรรคห์าทรัพยากรจากท่ีอ่ืน เขา้มา ใชร้องรับกบัความตอ้งการความรู้ของผูเ้รียน และตอ้ง
จดัการกบัทรัพยากรความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดันั้น ใหเ้กิดประโยชน์ในทางการเรียนรู้และสามารถเขา้ถึงแหล่ง



ความรู้นั้นๆใหม้ากและสะดวกท่ีสุด การใชท้รัพยากรความรู้ท่ีมีอยูจึ่งตอ้งใหเ้กิดความคุม้ค่ากบัการลงทุน 
เกิดประโยชน์และครอบคลุมกบัความตอ้งการการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีอยูต่ลอดชีวติ  และตอ้งเลือก
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัน้ีใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลท่ีมีความตอ้งการความรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 
 
6. ความต้องการทีไ่ม่จ ากดั (Unlimited wants) 

“มีความตอ้งการไม่จ  ากดั ” หรือไม่รู้จกัพอ เม่ือไดม้าอยา่งหน่ึงก็อยากไดอ้ยา่งอ่ืน หรือหากไดส่ิ้ง
หน่ึงมาเพียงพอแลว้  ตั้งความปรารถนาอยากไดส่ิ้งใหม่ต่อไป เช่นน้ีเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 

การเรียนรู้ตลอดชีวติจะมีความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดั เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวติจะมีการเรียนรู้ไป
เร่ือยๆ เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ชอบ หรือสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงการเรียนรู้นั้นจะไม่มีลกัษณะโครงสร้าง
หรือรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีชดัเจน และจะมีเศรษฐศาสตร์เขา้มาเป็นตวัควบคุมการจดัสรรหรือการเลือกใช้
ทรัพยากรใหเ้พียงพอและเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
 
7.อุปสงค์  (Demand) 
 การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวติตอ้งมีมุมมองแบบองคร์วม ( Comprehensive View) ท่ีครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกดา้น กิจกรรมการเรียนรู้คุณลกัษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
  1. มีมุมมองอยา่งเป็นระบบ ส่ิงน้ีคือคุณลกัษณะท่ีพิเศษท่ีสุดของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติของอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการเรียนรู้ท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบท่ีมีความเช่ือมโยงกนั ซ่ึงครอบคลุมวงจรชีวติทั้งหมด  
  2. มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการเปล่ียนจากมุ่งเนน้ดา้นอุปทาน ( Supply) เป็นศูนยก์ลาง ใน
รูปแบบการจดัการศึกษาเชิงสถาบนัท่ีเป็นทางการ ไปสู่ดา้นอุปสงค ์( Demand) ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนเป็นหลกั 
  3. มีแรงจูงใจท่ีจะเรียน ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ ทั้งน้ีตอ้งมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาขีดความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ท่ีตนเอง
เป็น ผูช้ี้น า 
  4. มีวตัถุประสงคข์องนโยบายการศึกษาท่ีหลากหลาย มุมมองวงจรชีวติท่ีใหค้วามส าคญั
กบัเป้าหมายการศึกษาท่ีหลากหลาย เช่น การพฒันาบุคลิกภาพ การพฒันาความรู้ วตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม และการจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี อาจเปล่ียนไปใน  แต่ละช่วง
ชีวติของคน ๆ หน่ึง 
 
8.อุปทาน (Supply) 
 โอกาสการเรียนรู้ในการศึกษาตลอดชีวติ 
 



 
9.ประสิทธิภาพ 
                    Efficiently = Using resource wisely and in a cost – effective way 
           ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากรอยา่งฉลาดใหคุ้ม้ทุนท่ีสุด ท าใหไ้ดง้านออกมา เนน้
รวดเร็ว คุม้ค่า 
  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพตอ้งอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบ 4  มิติ  คือ ปริมาณ  คุณภาพหรือ
มาตรฐาน  เวลา  และค่าใชจ่้าย  ดูจากคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด  ไดแ้ก่ 
1.ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง(ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้)  
2. จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการ จดั
การศึกษาใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  
3. จดัทาเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์าร หน่วยงานและ สถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง  
4. จดัระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้ช่ือมต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พฒันาหอ้งสมุด ใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ หรือมุมหนงัสือในหอ้งเรียน  
5. จดัระบบแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จดั
ทาแผนท่ีเส้นทาง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงหอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  
6. จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบั 
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการ จดัตั้ง 
ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนัวางแผนการใชร่้วมกนั 
 
10.ประสิทธิผล 
 Effectively = Making the right decision and successful implement them 
 ประสิทธิผล หมายถึง การท าแลว้บรรลุเป้าหมายผลออกมาพึงพอใจเช่น การรับ โทรศพัท์ของ
แผนกโอเปอร์เรเตอร์รับสาย และตอบไดร้วดเร็ว เป็นประสิทธิภาพ แต่ถา้ตอบรวดเร็วแต่ใหข้อ้มูลไม่ดี ก็อาจ
ไม่บรรลุประสิทธิผล ดงันั้นในองคก์รควรวดัประสิทธิผลจะใหผ้ลในระยะยาวไดม้ากกวา่ 
 การวเิคราะห์ประสิทธิผลตอ้งอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบ   มิติ  คือ ปริมาณ  คุณภาพหรือมาตรฐาน  
กลุ่มเป้าหมาย  สถานท่ี  และ เวลา    ซ่ึงสามารถดูไดจ้าก ระดบัความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย  หรือระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อผลประโยชน์จากการใชบ้ริการ  ความเสมอภาค   
และ  ความเป็นธรรม  เป็นหนา้ท่ีท่ีรัฐจะจดัทรัพยากร  ดว้ยความเป็นธรรม  ชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งเท่าเทียม
กนัทุกคน 



 การท่ีจะรู้ไดถึ้งประสิทธิผลของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติเป็นการมองถึงการน าองค์
ความรู้  หรือกระบวนการทางความรู้ท่ีไดน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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