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สงัคมการเรียนรู้ (Learning Society) 

1. ความหมายของสงัคมการเรยีนรู ้คอื สงัคมทีส่มาชกิตอ้งการเพิม่พนูความรูใ้ห้
สงูขึน้ หรอืไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามชาํนาญเหมาะสมกบังาน โดยวธิกีาร
ศกึษาและการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง และเป็นไปตลอดชวีติ 
ผลของการเขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว ทาํใหบุ้คคลเหลา่นัน้มคีวามสามารถในการ
วพิากษ์วจิารณ์หรอืใหค้วามเหน็อยา่งมสีาระสาํคญั และนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปใช ้ในการยกระดบัคณุภาพชวีติ 
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2. การศกึษาเป็นวธิกีารทีด่เีลศิและเป็นธรรมทีจ่ะนําไปสูค่วามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
และความกลมเกลยีวทางสงัคม 

3. สงัคมแหง่การเรยีนรู ้ควรมลีกัษณะ 1) ใหก้ารศกึษาแกค่นทุกวยั 2) สรา้งโอกาส
ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (lifelong learning) 3) สนบัสนุนและตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของการศกึษาตามอธัยาศยัและการศกึษาดว้ยตนเอง 

4. สงัคมแหง่การเรยีนรูถ้อืเป็นรปูแบบหน่ึงทีท่าํใหก้ารกระจายทรพัยากรไปสูค่น
สว่นใหญ่ (หมายถงึคนทีอ่อกจากโรงเรยีนไปแลว้ มจีาํนวนมากกวา่คนทีอ่ยูใ่น
ระบบโรงเรยีน) 
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5. ในแตล่ะวนัถอืวา่ทุกคนตา่งอยูใ่นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ อาทเิชน่ การ
เผชญิการเปลีย่นแปลงซึง่เกดิขึน้ในทีท่าํงาน การพดูคยุหรอืพบบุคคลทีม่ารูจ้กักนั
มาก่อน การทาํกจิกรรมเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ อาทเิชน่ การฟงัวทิยแุละดโูทรทศัน์ 
เป็นตน้ 

ความจาํเป็นท่ีต้องสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 
1. เหตุผลดา้นเศรษฐกจิ สมาชกิในสงัคมมคีวามรู ้ความคดิและทกัษะในการทาํงาน
และการประกอบอาชพีมากขึน้  
“Education is the best economic policy we have.” นโยบายของผูนํ้าองักฤษใช้
สาํหรบัการหาเสยีงในการเลอืกตัง้ทัว่ไป เมือ่ ค.ศ. 1997 
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การเรยีนรูต้ลอดชวีติจะเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการกา้วจากสงัคมอุตสาหกรรมหรอื
การผลติโดยเน้นปจัจยัดา้นแรงงานและทนุไปสูก่ารมภีาคเศรษฐกจิบนพืน้ฐานแหง่
ความรู ้(knowledge-based economy) 

กลุม่เป้าหมายไดแ้ก่ คนอายยุงัน้อย และผูท้ีก่าํลงัทาํงาน 

2. เหตุผลในดา้นสงัคม เพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ 

อนัจะเกือ้หนุนใหม้คีณุภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ ี
กลุม่เป้าหมายไดแ้ก่ คนสงูวยั และผูท้ีม่ทีกัษะและฝีมอืตํ่า
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ย้อนอดีตสงัคมแห่งการเรียนรู้ของเกาหลีใต้ 

1. สมยัสามอาณาจกัร ซึง่ไดแ้ก่ โคกเูรยี (Goguryeo) แพกเจ (Baekje) และซลิลา
(Shilla) 

∗ สถาบนัทีท่าํหน้าทีฝึ่กหดัและใหก้ารศกึษาเรยีกวา่แทฮกั (Deahak) วชิาทีส่อน
กนัไดแ้ก่ ขงจือ้ ประวตัศิาสตร ์วรรณกรรม และวชิาการทหาร 
∗ นอกจากน้ี ยงัมเีคยีงดงั (Kyeongdang) จดัการสอนโดยบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
ราชสาํนกั  

2. เมือ่ซลิลารวมสามอาณาจกัรเขา้ดว้ยกนั กไ็ดม้กีารจดัตัง้คคูกั (Gukhak) ผูเ้ขา้
ศกึษาสว่นใหญ่เป็นชาย เพือ่เตรยีมตวัเขา้รบัราชการ 
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∗ คคูกัถอืเป็นสถาบนัการศกึษาอนัทรงเกยีรต ิเน่ืองจากกษตัรยิห์รอืราชนีิจะเขา้
ฟงัการบรรยาย เมือ่มอีาจารยห์รอืปราชญค์นสาํคญัเขา้สอน 

 

3. สมยัราชวงศโ์คเรยี (Goryeo) พทุธศาสนาไดเ้ขา้มาเป็นสิง่ยดึเหน่ียวจติใจของ
คนเกาหล ีในขณะทีข่งจือ้ยงัคงมอีทิธพิลในดา้นการจดัระเบยีบการปกครอง และ
การศกึษา ในยคุน้ีไดเ้กดิระบบการจดัสอบระดบัชาต ิเพือ่รบัคนเขา้รบัราชการ ซึง่
เรยีกวา่ควากอ (Gwageo)  

∗ ในยคุน้ี การจดัการศกึษาของทางการดาํเนินการโดยสว่นราชการในสว่นกลาง
และสว่นทอ้งถิน่ 
∗ นอกจากน้ี ยงัมสีถานศกึษาทีด่าํเนินการโดยเอกชน
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4. สมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon Dynasty) ระหวา่ง ค.ศ. 1392-1910 พทุธศาสนา
เสือ่มอทิธพิลลง เน่ืองจากราชสาํนกัเขา้ปราบปราม จงึทาํใหข้งจือ้มอีทิธพิลในการ
จดัระเบยีบทัง้ในราชสาํนกั สงัคมและวฒันธรรม 
∗ มกีารจดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัสงูทีเ่รยีกวา่ซอง-กยนู-กวาน 

(Sunggyungwan) ทาํหน้าทีผ่ลตินกัวชิาการดา้นขงจือ้ ซึง่จะเป็นชนชัน้นําในทาง
การเมอืงและสงัคม 
∗ กษตัรยิบ์างองคไ์ดท้รงสนบัสนุนการศกึษาอยา่งมาก อาทเิชน่ พระเจา้เซจง 
(Sejong) เป็นผูป้ระดษิฐอ์กัษรเกาหลหีรอืฮนักลึ (Hangeul) 

∗ สถานศกึษาเอกชนไดร้บัการสนบัสนุน โดยการไดร้บัสทิธพิเิศษตา่งๆ 
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5. สมยัตกเป็นอาณานิคมของญีปุ่น่ ระหวา่ง ค.ศ. 1910-1945 เจา้อาณานิคมมอง
วา่การศกึษาไมใ่ชส่ิง่เรง่ดว่นสาํหรบัเกาหล ีการเรยีนสายอาชวีศกึษาจาํเป็นสาํหรบั
คนเกาหล ีสว่นการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัถอืวา่เกนิความจาํเป็น 
∗ นโยบายสรา้งความเป็นญีปุ่น่ (Japanization) 

6. สมยัไดร้บัเอกราช ตัง้แต ่ค.ศ. 1945 

∗ หลกัการพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ คอื ประชาธปิไตย ชาตนิิยม และตอ่ตา้น
คอมมวินิสต ์
∗ การจดัการศกึษาเปลีย่นแปลงจากเดมิทีเ่คยองิกบัหลกัการของขงจือ้มาเป็น
แบบตะวนัตก โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา 
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∗ การจดัการศกึษาเริม่ขยายตวัไปสูค่นสว่นใหญ่ เพราะเสยีงเรยีกรอ้งจาก
ประชาชน และผลกระทบจากนโยบายการปฏริปูทีด่นิ ทาํใหน้ายทุนหนัไปลงทนุ
ดา้นการก่อตัง้สถาบนัการศกึษา 
∗ การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตทิาํใหร้ฐับาลตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ
สง่เสรมิการศกึษาและการพฒันากาํลงัคน 

7. สมยัประธานาธบิดปีกัจองฮี (Park Jung-hee) ระหวา่ง ค.ศ. 1961-1979 

∗ การพฒันากาํลงัคนเพือ่รองรบัการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ระยะหา้ปี 
∗ การสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการ
พฒันาดา้นอุตสาหกรรมหนกัและเคม ี(HCIs) 
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∗ การปลกูฝงัใหป้ระชาชนยดึถอืการคดิแบบมเีหตุผลตามหลกัทางวทิยาศาสตร ์
และยดึถอืคตเิราตอ้งทาํได ้

8. สมยัการตอ่สูแ้ละเรยีกรอ้งประชาธปิไตย ระหวา่ง ค.ศ. 1980-1987 

∗ การพฒันาและกระบวนการความเป็นประชาธปิไตย (democratization) 

∗ การสรา้งความสมดลุในการพฒันา 

9. การเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
∗ ภายหลงัการเป็นเจา้ภาพกฬีาโอลมิปิก ค.ศ. 1988 การเปิดตวัตอ่โลกภายนอก 
การแขง่ขนัในระดบัโลก เซ-กเยฮวา (segyehwa) หรอืโลกาภวิตัน์ (globalization)
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∗ การเขา้เป็นสมาชกิกลุม่ประเทศทีม่ ัง่คัง่หรอืโออซีดี ี(OECD) ใน ค.ศ. 1996 

∗ การเริม่ตน้เขา้สูก่ารมลีกัษณะเศรษฐกจิบนพืน้ฐานความรู ้(knowledge-based 

economy) ในกลางทศวรรษที่ 1990 

∗ การกระตอืรอืรน้ในการจดัทาํขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) 

∗ การดาํเนินนโยบายการทตูดา้นวฒันธรรม (cultural diplomacy) 

10. Brain Korea 21 เริม่ตน้เมือ่ ค.ศ. 1999 เป้าหมายเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยั และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามเป็นเลศิ

12



ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ของเกาหลีใต้ 

1. คาํสอนของลทัธขิงจือ้ถอืเป็นทนุทางสงัคมทีม่คีา่ยิง่สาํหรบัคนเกาหล ีโดยมี
โครงสรา้งทางครอบครวัทีแ่ขง็แกรง่ การเน้นการประหยดัและมธัยสัถ ์การขยนั 
และการใหค้วามสาํคญักบัการศกึษา
2. รฐับาล ภาคเอกชนและพอ่แมผู่ป้กครองใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก ในการให้
การศกึษาแก่เยาวชน ดงัการเกดิถอ้ยคาํ ชมีาพารมั (skirt wind)  คโยยกูยอลก ี 

 (fever education) โคงพ ู(gongbu) ซุกเจ (sukje) 

3. หลกัความกตญัญรููค้ณุทีบ่ตุรตอ้งปฏบิตัติอ่บดิามารดา 
4. ความรว่มมอืกนัระหวา่งบดิามารดาและคร ู
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5. ความภาคภมูใิจในความเป็นเกาหลหีรอืความรูส้กึชาตนิิยม 
6. บทบาทของกลุม่ธุรกจิขนาดใหญ่หรอืแชบอล (Jaebol) และภาคเอกชน
โดยทัว่ไป ในการรบัคนเขา้ทาํงานและการดาํเนินธุรกจิ 
7. ความใสใ่จของแตล่ะบุคคล โดยเฉพาะรปูแบบการประกอบธุรกจิในยคุขอ้มลู
ขา่วสาร 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการศึกษาและฝึกอบรม 

คา่ใชข้องหวัหน้าครวัเรอืนโดยถวัเฉลีย่ตอ่เดอืน เฉพาะกลุม่อาย ุ30-39 ปี สถติใิน 
ค.ศ. 2008 หน่วยรอ้ยละ 

(1) คา่อาหาร 24.8  (2) คา่รบัประทานอาหารนอกบา้น 11.9 

(3) คา่รกัษาพยาบาล 4.9  (4) คา่การศกึษา 10.8 (5) คา่เดนิทาง
    และการสือ่สาร 18.1  

รายได ้3,625,900 วอน    
รายจา่ย  2,846,000 วอน  

      รายไดเ้กนิรายจา่ย 779,900 วอน (20,743 บาท) 
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