
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ แหลงขอมูลอ่ืนๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของตามกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถจัดแบงตาม
หัวขอได ดังตอไปนี้                

ตอนที่ 1  แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542   

  ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
  ตอนที่ 3  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน   
  ตอนที่ 4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  
  ตอนที่ 5  การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ตอนที่ 6  การสรางรูปแบบ    
ตอนที่ 7 การวิเคราะหสาระ  

 ตอนที่ 8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดขางตนมีสาระสําคัญในแตละกรอบแนวคิด

ดังตอไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ .2542  
 การเรียนการสอนในสังคมสารสนเทศปจจุบันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยาง
รวดเร็ว ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน นับตั้งแตผูวางนโยบายการศึกษา  ผูบริหาร
การศึกษา   ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ จําเปนตองปรับกระบวนการเรียนรูสามารถปองกัน
ปญหาใหสอดคลองทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 

 

สภาพปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติทางสังคมกับการจัดการศึกษา 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันเผชิญกับสภาพปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติทางสังคม 
ซ่ึงมีผลมาจากการจัดการศึกษา  การดําเนินการแกไขปญหาของสังคมในปจจุบันจึงมุงเนนใน
การกําหนดคุณสมบัติของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 50) และมาตรา6 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (Office of the National Education Commission, 2003: 4)            
ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(2545) จึงไดอัญเชิญแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรชัญา
นําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อใหประเทศรอดพนจาก
วิกฤติ สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง  และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ  ขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ป มีจุดมุงหมายมุงเนนการแกปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ ใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย” และสรางคานิยมรวม ใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม ที่
มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ และกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความ
เปนไทย จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค โดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมี 
ดุลยภาพ” ใน 3 ดาน คือ  

สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดี  
คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พึ่งตนเอง
ได คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีเมืองและชุมชนนาอยู มีระบบดี   
มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบการเมืองการปกครอง
โปรงใส เปนประชาธิปไตย ตรวจสอบได และมีความเปนธรรมในสังคมไทย 
 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน      
ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินได
อยางเหมาะสม 
 สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณ
สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน รูรัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจใน
ชาติและทองถ่ิน มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ 
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 ในการพัฒนาประเทศจะตองมีวิธีการนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก ทําอยางไรจึงจะใหคนไทยสวน
ใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต อยูใน
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองถ่ินควบคูไปกับการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันท
และเอื้ออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน 

รากฐานของประเทศในระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชน          
การจัดการศึกษาที่ดีจึงมีสวนสําคัญและมีความสัมพันธตอการสงเสริมการปกครองที่ดีใน
อนาคต พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2544: 107) ไดสรุปถึงความสําคัญของการศึกษาวา
ความสัมพันธกับเรื่องประชาธิปไตยในประทศไทย ดังนี้ 

 

“... ถาประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีดวย  
ถาประชาชนมีคุณภาพต่ํา ประชาธิปไตยก็จะเปนประชาธิปไตย 
อยางเลวดวย เพราะวาคุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นตอคุณภาพ 
ของประชาชน แลวคุณภาพของประชาชนขึ้นตออะไร  
ก็ขึ้นตอการศึกษา ...”  

 

ปญหาเรื่องความเสื่อมถอยทางดานศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย เปนประเด็นปญหาหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาไดรับการวิพากษวิจารณจากสังคมอยูในขณะนี้  อดุลย วิริยเวชกุล (2541: 9-
13) สรุปถึงคุณภาพของบัณฑิตไทยจากมุมมองของผูเกี่ยวของหลายคน กลาวสรุปถึงภาพรวม
ของการศึกษาไทยวา คุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษไมดี ไมรูจักประชาธิปไตย 
อาจารยมหาวิทยาลัยยังใจแคบและทํางานรวมกันไมได มหาวิทยาลัยอันเปนชุมชนของผูทรง
ความรูนั้น แทที่จริงแลวมีวิญญาณเปนทาส ระบบการศึกษาที่ไรปญญา มีโครงสรางทาง
การศึกษามาก ครูสอนไปเรื่อย แตไมมีปญญา เปราะหมดทุกระดับ ไมวาจะเปนประถม มัธยม 
อุดมศึกษา เปนสภาพที่ไรปญญา 

จรัส สุวรรณเวลา (2545: 48-49; 2547:31-34) สรุปวาคุณลักษณะของบัณฑิตเมื่อเปน
การลงทุนของสังคม หรือ ชุมชน หรือ ประเทศชาติ ที่สําคัญคือความมีกตัญูกตเวทิตา รูสึก
บุญคุณและตั้งใจตอบแทนแกสังคม อุดมศึกษาจึงมิใชการสรางความเจริญสวนบุคคลเทานั้น แต
เปนการสรางความเจริญ และความสุขของสังคม และประชาชนดวย ในปจจุบันระบบอุดมศึกษา
ยังมีความออนแออยูมากในการเขาสูสังคมความรูซ่ึงมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายดาน เชน
กระบวนการสอนยังมุงเนนการถายทอดความรูเปนหลัก เนนการเพิ่มสาระความรู แทนที่จะเปน
การสรางสมรรถนะและปญญา  
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วิทยากร เชียงกูล ( 2542, หนา 222-223) สรุปวา ปญหาความลมเหลวของการศึกษาที่
สําคัญ คือ ทําใหคนมีการศึกษาสูงที่ยังติดคานิยมเห็นแกตัว เห็นแกอภิสิทธิ์ สามารถอธิบายแก
ตาง สรางความชอบธรรมใหกับการกระทําเพื่อประโยชนของตัวเองได และพวกเขายังใช
อํานาจในการครอบงําทางความรูและวัฒนธรรมและทักษะในการสื่อสารสรางภาพพจนเกง ทํา
ใหคนเชื่อถือพวกเขาไดแนบเนียนเพิ่มขึ้นดวย สังคมไทยจึงไมเกิดภูมิปญญาในการมองปญหา
อยางวิพากษวิจารณ และมองไมเห็นทางเลือกหลายแนวทาง นอกจากแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมืองแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอาที่ชนชั้นนํากําลังทําอยู 

ประเวศ วะสี (2545) ไดกลาวถึงสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน สะทอนถึงระบบ
การศึกษาในมุมมองหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

 

  “… สังคมเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปเชื่อมโยงกัน 
  และมีความซับซอน มีความยากมาก เกิดเปนระบบที่ซับซอน 
  ที่เรียกกันวา  complex system เปนระบบที่สลับซับซอนมาก  
  หาคนเขาใจความซับซอนของสังคมนอยมาก เพราะเวลาเรียนแลว  
  เอาวิชาเปนตัวตั้ง เราจะไมเขาใจความซับซอนของสังคม เมื่อ 
  ไมเขาใจ ก็ไมสามารถจัดระบบการอยูรวมกันดวยสันติได   
  ทีนี้เมื่อมาดูที่การศึกษาไทย ถามวามันเปนการศึกษาที่อยูในสังคม 
  หรือเปลา ? ตรงนี้จะเห็นปญหาใหญมาก และผมเชื่อวาเปน 
  เร่ืองใหญที่สุด เพราะ"ระบบการศึกษาไทยเปนระบบที่อยู 
  นอกระบบสังคม" ไมไดอยูในสังคม ไมไดรูรอนรูหนาว  
  ไมไดรวมทุกขรวมสุข ไมไดรวมแกปญหา เปนระบบที่ลอยตัวอยู 
  นอกสังคม...”  
  

สภาพปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา   
 จากกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน สถาบันการศึกษาทุกแหงโดยเฉพาะสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไปสูยุคเทคโนโลยี
ขอมูลขาวสาร การดําเนินงานนโยบายการคาที่ทั่วถึงกันหมด กอใหเกิดการแขงขันกันสูง 
รวมทั้งการบริการการศึกษาที่อยูในยุคของสังคมไรพรมแดน สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
แขงขันกันมากขึ้นเพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสังคมและสามารถปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
 ในสภาพการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ หากไมมีการเตรียมตัวบัณฑิตใหพรอมจะทําให
สถาบันอุดมศึกษา บัณฑิต และสังคมโดยรวมลาหลัง สถาบันระดับอุดมศึกษาจึงตองคํานึงถึง
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการหรือความคาดหวังจากสังคม 
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 ทบวงมหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินงาน  
ตามภารกิจหลัก 4 ประการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
ของคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเปน
ผูนําสังคมที่ดี อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (จิรณี ตันติรัตนวงศ, 2546: 2-3) ทั้งนี้ 
ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศนของบัณฑิตอุดมคติไทยเพื่อสรางบัณฑิตใหเปนคนดี มี
งานทํา ดวยคุณธรรมนําคุณภาพ และกําหนดเปาหมายที่จะเรงรัดการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
ดังนี้ 
 1. มีการใชและพัฒนารูปแบบการสั่งสอนและการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหมี
การปฏิบัติอยางเหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. มีเครือขายการดําเนินงานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาตางๆไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติไปสูความสําเร็จ โดยมีแนวทางตางๆ (จิรณี ตันติรัตนวงศ, 2546: 3) ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและมีแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2. กําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม 
 3. สรางเครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อการเรียนรูรวมกัน 
 4. พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เสริมสรางใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม  
 5. พัฒนาบุคลากรทั้งผูสอนและผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม 
 6. ตรวจ ติดตาม และสงเสริมใหสถาบันการศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน 
 ปญหาในการดําเนินการสอนเพื่อใหเกิดคุณธรรมในตัวนิสิตนักศึกษา ลวนแลวแตเปน
ประเด็นปญหาของผูบริหารการศึกษามาโดยตลอด สังคมในปจจุบันไดกาวกระโดดไปไกลใน
การรับรูสภาพสังคมที่เปนโลกาภิวัตน นักการศึกษาไดเฝามองสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษาที่ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แตกตางไปจากวัฒนธรรมของความเปนไทย  และ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่คาดคิดไมถึงในหลายประเด็น ดังเชน ความคิดเห็นของสุมน      
อมรวิวัฒน (2548)  ที่กลาวถึงพฤติกรรมตอนหนึ่งของคนวัยหนุมสาววา 
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 “… คนหนุมสาวและวัยรุนมิไดเปนพวกใฝต่ํา เล่ือนลอย  
 เหลวไหล อยางที่พวกผูใหญคอนวาอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เขามี 
 ความดีงามอยูในใจอยางมาก แบบอยางวิธีคิดของผูใหญ 
 และสื่อทั้งหลายตางหากที่ช้ีทิศใหเขาเดินไปสูความฟุงเฟอ 
 เหอเหิม แขงขันกันไขวควาหาเงินและอํานาจไมวาจะดวย 
 วิธีการที่ดีหรือเลว นิสิตนักศึกษาหาหนทางที่จะสืบคน 
 เสนทางชีวิตอันถูกตองไดยากเหลือเกิน จํานวนหนวยกิต 
 อันมากลนไมเหลือสําหรับการศึกษาใหรูจักตนเองและ 
 รูจักรักผูอ่ืน คณาจารยแตละวิชาพากันบนวา เวลาและหนวยกิต 
 ที่มีไมพอที่ใหนิสิตรูและเกงไดดังใจ …” 

 นอกจากนี้ สุมน อมรวิวัฒน (2548)  ยังไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวามี
สวนเกี่ยวของกับองคประกอบหลายประการที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน 
 

 “… นิสิตนักศึกษาไมมีทางเลือก กรอบหลักสูตรไดมัดเขาไว 
 อยางเหนียวแนน เธออยากจะไปเดินดูทุงนาปาเขา อยากชวยคน 
 ในสลัมขางมหาวิทยาลัย เธอไปทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร(ซ่ึงดีแลว) 
 แตกิจกรรมเหลานั้น มหาวิทยาลัยจะแยกใบรับรองไวตางหาก  
 จะเอามาปนกับหลักสูตรปกติไดอยางไรเลา  เร่ืองของการพัฒนา 
 จิตใจ เปนงานเสริม ไมใชงานหลักของมหาวิทยาลัย         
 แมแตคณาจารยเองก็ไมมีเวลาที่จะพัฒนาหัวใจของตน …” 
 

ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยตางๆไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอนและแทรกความรูเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตอุดมคติ
ไทย นอกจากนี้ยังไดแทรกการรูสารสนเทศของสารสนเทศเบื้องตนที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การใชในชีวิตประจําวันของผูเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนอีกดวย 
 

 การรูสารสนเทศ (information literacy) 
 นักการศึกษาทั่วโลกกําลังใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่ใหนิสิตนักศึกษาใน
สถานศึกษาตางๆไดรูสารสนเทศดวยตนเองใหมากขึ้น สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American 
Library Association, 2004; Association of College and Research Libraries, 2004: 2-3) ใหคํา
นิยามของการรูสารสนเทศ (information literacy) วาเปนชุดของความสามารถของแตละบุคคล
ในการเขาถึง วิเคราะหและใชสารสนเทศที่ตรงกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 พอล เซอรคาวสกี้ (Paul Zurkowski, cited in Webber, S & Johnston, B., 2000: 381-
387) เปนผูแนะนําความสําคัญของการรูสารสนเทศ และเสนอขอแนะนําใหคณะรัฐบาลแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการวางโครงการที่มุงกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การรูสารสนเทศในระดับประเทศ นักสารสนเทศไดศึกษาและเห็นความสําคัญของการรู
สารสนเทศ สรุปถึงความสําคัญของการรูสารสนเทศในแงมุมที่นาสนใจ (Webber, S and 
Johnston, B., 2000: 381-397) พอสรุปประเด็นความสําคัญของการรูสารสนเทศไดดังตอไปนี้ 

1. เปนการแสวงหาสารสนเทศตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ไดรับรูโอกาสในการเลือกใชแหลงสารสนเทศและแยกแยะแหลงสารสนเทศได 
3. ไดวิเคราะหและเลือกใชสารสนเทศจากเครื่องมือคนสารสนเทศ เชนจากเครื่อง

คอมพิวเตอร และจากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆ 
4. มีความสะดวกตอการใชส่ือมวลชนที่หลากหลายที่เหมาะสมที่สุด 
5. มีความระมัดระวังตอการใชสารสนเทศทั้งที่เชื่อถือและเชื่อถือไมได 
6. สามารถถายทอดสารสนเทศที่รูใหผูอ่ืนไดทราบได 

 ในยุคสมัยที่ทุกประเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางไมมีขีดจํากัด  การรู
สารสนเทศในแตละประเทศจึงเปนสิ่งจําเปน และยิ่งทวีความสําคัญในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสังคมสารสนเทศและการเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วของ
แหลงสารสนเทศตางๆ ผูใชสารสนเทศตางเผชิญกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นและแหลงสารสนเทศ
ที่จะใหความรูความเขาใจที่มีเปนจํานวนมากในชีวิตประจําวัน ในชั้นเรียน สารสนเทศที่ควรรู
สามารถแสวงหาไดจากหองสมุด  หนวยงานตางๆ จากส่ือมวลชน และจากอินเทอรเน็ต ผูใช
สารสนเทศจึงประสบปญหาตอการประมวลสารสนเทศที่ไดรับ จึงควรมีการกําหนดมาตรฐาน
การรับรูสารสนเทศในการสงเสริมการรูสารสนเทศที่ ถูกตองกับผูใชสารสนเทศใน
สังคมสารสนเทศปจจุบัน 

การรูสารสนเทศจะมีสวนชวยในการกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตขึ้นมาไดในแตละ
ประเทศ บางประเทศไดทําการศึกษาวิจัย กําหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนมาตรฐานการรู
สารสนเทศไวแลว เชน กระทรวงพัฒนาการศึกษาและแรงงาน ประเทศออสเตรเลีย ไดรวม
จัดทําโครงการวิจัย การเขาถึงสารสนเทศออนไลนและการบริการสารสนเทศเพื่อผูใชอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการใชหองสมุดดิจิตอลเพื่อวิจัยถึงทักษะและกลยุทธสําหรับนักศึกษาในการ
เรียนการสอนในระบบออนไลนเพื่อเขาถึงสารสนเทศในแหลงใหบริการสารสนเทศประเภท
ตางๆ ประเทศทางทวีปยุโรป ใหความสําคัญตอการจัดการรูสารสนเทศโดยใหการสนับสนุน
การทําโครงการวิจัย วิชาการศึกษาสารสนเทศทางไกล(distance education information courses) 
เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการรับรูสารสนเทศผานการเรียนการสอนทางไกล  ในประเทศ
ญ่ีปุนไดเห็นความสําคัญของการรูสารสนเทศในประเด็นของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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เห็นความสําคัญของการสงเสริมการรูสารสนเทศเพื่อใหทันกับการอยูรวมในสังคมสารสนเทศ 
(Inoue et al, 1997) ในประเทศสิงคโปรไดพัฒนาโครงการสําหรับการรูสารสนเทศแหงชาติและ
ประกาศใชเปนแนวทางการศึกษาแหงชาติ (Singapore Ministry of Education, 1997) แตบาง
ประเทศยังไมมีแนวนโยบาย มาตรการ การกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศ หรือกฎหมายที่
สนับสนุนการรูสารสนเทศของประชาชน  ดังนั้นประเทศที่มีการกําหนดมาตรฐานการรู
สารสนเทศ หรือออกกฎหมายมาสนับสนุนการรูสารสนเทศของประชาชนจึงมีความไดเปรียบ
ตอการพัฒนาคนภายในประเทศไดเปนอยางดี 
 แนวทางการจัดการระดับอุดมศึกษาโดยมุงเนนใหนิสิตนักศึกษารูสารสนเทศอยู
ตลอดเวลามีสวนสัมพันธและเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนหลัก 
การจัดการศึกษาจึงควบคูไปกับการพัฒนาประเทศทางสังคมและเศรษฐกิจ จําเปนตองมี
หนวยงานทางราชการประสานงานซึ่งกันและกันในการดําเนินการมองภาพรวมของผลผลิตของ
ความสําเร็จของบัณฑิตที่ผลิตขึ้นทั้งในและนอกระบบวาสามารถเปนพลเมืองดีตามที่
ประเทศชาติคาดหวังไวมากนอยแคไหน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐบาลใหดําเนินงานตามวาระแหงชาติ 4 เร่ือง ไดแก การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจนและการ
กระจายรายได การพัฒนาทุนทางสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุงแกไขปญหาเรงดวนที่เปน
เร่ืองที่มีความสําคัญลําดับสูงของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคคือ การปูพื้นฐานใหคนไทยและ
สังคมไทยไปสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based society) มีความรูเทาทันตอ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหกาวหนา
อยางสมดุลยั่งยืน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสังคมโดยรวม 
(อกนิษฐ ชุมนุม, 2547: 16-22)  ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีสวนกําหนดแนวทางของ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา  
 นอกจากแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคกลาวเพื่อศึกษาถึง
วิธีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและการพัฒนาหลักสูตรทั้งสายวิชาชีพและ
วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตในอุดมคติที่คาดหวัง ใหเปนคนที่สมบูรณ
แลว การรูสารสนเทศดานตางๆตลอดจนการรับรูสารสนเทศจากกระบวนการเรียนการสอน
จะตองเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูที่จําเปนตองนํามาใชกับการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน  ดังรายละเอียดของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูดังตอไปนี้ 
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ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ในการจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมสารสนเทศปจจุบัน ผูสอนควรศึกษาทฤษฎีการ

เรียนรูที่หลากหลาย เพราะไดแสดงถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนได  ดังตอไปนี้ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 
     การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษามีความจําเปนในการจัดการเรียนการสอน ชิคเคอริง 
(Chickering, 1972) อธิบายวานักศึกษาควรไดรับการพัฒนาสมรรถภาพ (developing 
competence)  ซ่ึงประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ 
 1. มีสติปญญา ความคิด วิจารณญาณ ใฝรู    ใฝเรียน ตอสู อดทนดานวิชาการอยางไม
เบื่อหนายทอถอย มีความมานะพยายามบากบั่น อยากจะเรียนรู อยากจะทํางานใหเสร็จอยาง
สมบูรณที่สุด ลงทุนเพื่อการศึกษา กลาแสดงความคิดเห็น สนใจในการอภิปราย โตแยงเสนอ
เหตุผลรับฟงเหตุผล กระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
            2. สมรรถนะทางกาย และทักษะทางกาย     ทําอะไรดวยมือเปน ครบสมบูรณดวย     ซ่ึง
หมายถึง การที่นิสิตสามารถจะรักษา  สุขภาพรางกายใหแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
ความสามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บ อันอาจสงผลกระทบไปสูการศึกษา หรือการทํางานใน
อนาคต นอกจากสุขภาพทางกายแลว ตองมีความคลองตัวในการใชมือหยิบจับทํางานตาง ๆ ได
ดวยมือของตนอีกดวย 

   3. สมรรถนะทางสังคม มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได เขาสังคมเปน 
ส่ือสารกับผูอ่ืนและรวมทํางานกับผูอ่ืนในสังคมได 
 ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา มีวธีิการดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. จัดการเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียน มีความรูความเขาใจในสาระวิชา และมโนทัศน 
ตาง ๆ ที่จําเปนอยางถองแท 
 2. เปดโอกาสใหผูเรียน นําเสนอสาระเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาคนควาแกเพื่อนในชั้นเรียน 
 3. มุงสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน และการทํากิจกรรมกลุม 
 4. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาส ใหผูเรียนตองทํางานรวมกัน และการใหคะแนนเนน
ผลสัมฤทธิ์ของกลุม 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือ และการมีสวนรวม 
 การรวมมือกระตุนใหเกิดพลัง ในการทํางานที่มีผูรับผิดชอบหลากหลาย มีการแบง
ภาระความรับผิดชอบกันในระหวางสมาชิกกลุม     ทําใหไดเนื้องานมากขึ้น และไดงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น การทํางานกลุมเอื้อใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซ่ึงกอใหเกิด
ปฏิสัมพันธในระหวางผูที่เกี่ยวของ คือ เพื่อนผูเรียน   และอาจารยผูสอน (Deutsch, 1973 ; 
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Astin, 1985) อันจะนําไปสูการเรียนรูดานวิชาการ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีหลายประการ 
 การดําเนินการกอใหเกิดความรวมมือดําเนินการในลักษณะตอไปนี้ คือ  
 1. เนนการเรียนรูที่ใหผูเรียน มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
 2. เนนการเรียนรูโดยการกระตุนใหผูเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบในภาระงาน 
ที่ไดรับมอบหมาย 
 3. เนนการมีปฏิสัมพันธ ในระหวางผูเรียนดวยกัน และระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 

 การจัดหลักสูตร การเรียนการสอนและทิศทางการพัฒนานักศึกษา  
 การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตองเปดโอกาสใหผูเรียน    
เรียนรูทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง   การใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการอยูรวมกันในสังคมสนับสนุนใหมีการรวมมือกันในระหวางผูเรียน การ
เคารพในความแตกตางในความสามารถและวิธีการเรียนรู ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ในทางที่ดีหลายประการ ไดแก     การพัฒนาสมรรถภาพทางดานสติปญญา      ดานรางกาย  
ดานทักษะ และทางดานสังคม ตลอดจนทางดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น   การจัดการทางดาน
อารมณ คือ การควบคุมอารมณของตนเอง และเคารพอารมณของผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน พัฒนาความคลองตัวไปสูการพึ่งพาอาศัยกัน พัฒนา สัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางมีวุฒิ
ภาวะ รูจักการยอมรับคนที่มีความแตกตางไปจากตน (Chickering & Gamson, 1991 ; Chickering, 
1993) โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้   
 1. จัดวิธีการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนควาดวยตนเอง 
 2  เนนการใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 3. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาส ใหผูเรียนทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
 4. มุงเนนใหมีการเคารพ ในความแตกตางดานความสามารถ วิธีการเรียนรู และความ 
คิดเห็นที่หลากหลาย 
 5. มุงเนนใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 6. เนนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูอ่ืน 

 

 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  
 การเรียนการสอนแบบรวมมือเปนเครื่องมือในการสงถายความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน
โดยใชกระบวนการกลุม โดยการแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก มีการแลกเปลี่ยนแบงปนความ    
คิดเห็น และเอกสารแกกัน มีการตั้งเปาหมายรวมกัน และมีการแบงภาระงานกัน โดยที่ทุกคนมี
ความรับผิดชอบวางใจไดเนนการใหผูเรียน และผูสอนมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 
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 ตัวอยางการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชวิธีการแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD Method) 
เปนองคประกอบ 5 สวน คือ   การนําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผูสอน การแบงผูเรียนออกเปนกลุม
ยอย 4-5 คน เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน การทดสอบรายบุคคล การใหคะแนนจาก
ความรูความสามารถเดิมของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดความยุติธรรม และการประกาศเกียรติคุณ
สําหรับกลุมที่ผลงานดี       จุดเดนของการเรียนการสอนนี้ คือ การแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย
ซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความหลากหลาย เพื่อผูเรียนจะไดชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน 
ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน (Johnson & Johnson, 1987;  Slavin,1990,1995; Tenenberg, 1995; 
Smith,1996; Tom,1997) 
 วิธีดําเนินการกอใหเกิดการเรียนการสอนแบบรวมมือสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
 1. เนนการเรียน โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก  เพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด 
 2. เนนการเรียนรูที่มีการรวมมือ การแบงปน การชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ประสบการณ 
 3. เนนปฏิสัมพันธที่สงเสริมการทํางานรวมกัน 
 4. เนนการเรียนรู โดยการแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย
รวมกัน 
 5. เนนความรับผิดชอบสวนบุคคล 
 6. เนนกระบวนการกลุม 
 

 เปาหมายของการเรียนรูของบลูม  
 เปาหมายของการเรียนรูหมายถึงการกําหนดจุดมุงหมายปลายทางของผูเรียนวาจะตอง
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอะไรบางภายหลังการเรียนรู ในการบริหารการศึกษามักกําหนด
เปาหมายการเรียนรูของบลูม (Bloom’s taxonomy)  ซ่ึงแบงเปาหมายในการเรียนรูออกเปน        
3 ดาน  (Bloom, 1984; Clark, 2001; Learning Domains or Bloom's Taxonomy, 2006) คือ       

 1. ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะทางปญญา
จําแนกทักษะทางปญญาออกเปน 6 ระดับ คือ ทักษะดานความรูความจํา (knowledge)  ความ
เขาใจ (comprehension) การนําไปใช (application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห 
(synthesis) และ การประเมินคา (evaluation) 
 2. ดานจิตพิสัย (affective domain) หมายถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการแสดงออกของสภาพ
จิตใจดานอารมณและความรูสึก ซ่ึงเกี่ยวของกับการมีคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความสนใจ 
และความซาบซึ้ง เปาหมายดานจิตพิสัยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ การรับรู (receiving or 
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attention) การตอบสนอง (responding) การสรางคุณคา (valuing) การจัดระบบคุณคา 
(organization)  และ การสรางลักษณะนิสัย (characterization by a value) 
 3.  ดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) หมายถึงทักษะทางกาย ซ่ึงเปนพฤติกรรม
เกี่ยวกับความสามารถในการบังคับระบบกลามเนื้อ ระบบประสาทและสมองใหสัมพันธกัน 
จนกระทั่งเกิดเปนการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายในการปฏิบัติงานตางๆ มีการจําแนก
พฤติกรรมดานทักษะพิสัยออกเปน 7 ระดับ คือ ดานการรับรู (perception)   การเตรียม (set)  การ
ตอบสนองตามการชี้แนะ (guided response)  การสรางกลไก (mechanism)  การตอบสนองที่
ซับซอน (complex overt response)  การดัดแปลงใหเหมาะสม   (adaptation) และ การริเร่ิมใหม
(organization)  
 เปาหมายการเรียนรูของบลูมทั้ง 3 ดาน ดําเนินการดังนี้ 
 1. เนนการเรียน โดยผูสอนดําเนินการจัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการเรียนรูในแตละทักษะ 
 2. เนนการเรียนรูที่มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลา 
 3. เนนการสังเกต เชน พิจารณาพฤติกรรมการแสดงออก เชน พฤติกรรมคุณธรรม  
การยอมรับทางสังคม ลักษณะนิสัย การฝกปฏิบัติ ทักษะตาง ๆ ในชั้นเรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู มีวิธีดําเนินการโดยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร เพื่อสรุป
ใหไดบริบทเกี่ยวกับแนวโนมของการใชทฤษฎีการเรียนรูที่หลากหลายที่สามารถนํามา
สังเคราะหเชื่อมโยงกับการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการใหเหมาะสมกับวิชาศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสัมพันธกับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบตางๆ   
ทิศนา แขมมณี (2545ข: 220, 222-270) ไดสรุปการจัดหมวดหมูของรูปแบบการเรียนการสอน 
หรือ ระบบวิธีสอน ซ่ึงเปนสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปน
ระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยมีการจัด
กระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขา
ไปชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ โดยอธิบายถึงการจัด
หมวดหมูของรูปแบบตามลักษณะของวัตถุประสงคเฉพาะหรือเจตนารมณของรูปแบบออกเปน 
5 หมวด คือ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่

มุงชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระตางๆ ซ่ึงเนื้อหาสาระนั้นอาจอยูในรูปของ
ขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือ ความคิดรวบยอด รูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้มักนิยม
ใชรูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) ซ่ึงพัฒนารูปแบบโดย 
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จอยสและวีล  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) 
เปนตน 

2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย  (affective domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย  เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และ จริยธรรมที่พึงประสงค ซ่ึงเปนเรื่องที่ยาก
แกการพัฒนาหรือปลูกฝง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่เพียงชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจ มักไมเพียงพอตอการชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการ
อ่ืนๆ เพิ่มเติม รูปแบบประเภทนี้มักนิยมใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาดาน
จิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) 

3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกตางๆ ซ่ึงจําเปนตอง
ใชหลักการ วิธีการ ที่แตกตางไปจากการพัฒนาทางดานจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัยรูปแบบที่นิยมใช
ในการสอนไดแก รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพสัน 
(Instructional Model Based on Simpson’s Processes for Psycho-Moter Skill Development) 

4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ  เปนรูปแบบที่เนนทักษะ

กระบวนการที่เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการตางๆ ซ่ึงอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา เชน 
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู หรือกระบวนการคิดตางๆ เชน การคิดวิเคราะห การอุปนัย 
การนิรนัย การใชเหตุผล การสืบสอบ การคิดริเร่ิมสรางสรรค และ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนตน หรือ อาจเปนกระบวนการทางสังคม เชน กระบวนการทํางานรวมกัน เปนตน 

5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ (integration) 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ เปนรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู

ดานตางๆของผูเรียนไปพรอมๆกัน โดยใชการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระและวิธีการ 
รูปแบบในลักษณะนี้กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎี
ทางการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนารอบดาน หรือการพัฒนาเปนองครวม 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดที่กลาวมามีความสัมพันธกับวิธีการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 
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ตอนที่ 3  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาลวนแลวแตมีปรัชญาการศึกษาเปน

ของตนเอง แตละแหงมีความแตกตางกันในโครงสรางและแนวความคิดในเรื่องการจัด
เนื้อหาวิชาและประสบการณใหแกผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจที่กําหนดไวในการ
จัดการอุดมศึกษาของแตละสถาบันการศึกษา หลักสูตรจึงเปนสิ่งกําหนดในเรื่องของเนื้อหาวิชา
และประสบการณที่จะเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
 การจัดการอุดมศึกษา ตองเปนไปเพื่อสรางปญญา ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คุณธรรม  
และความสมบูรณใหกับนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตของตน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและสรางองค
ความรูใหม การบริการวิชาการใหแกชุมชนและสังคม การสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม การธํารงรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการเรียนรูขั้นสูง
และการศึกษาตลอดชีวิตและชวยเหลือรวมมือกับการศึกษาทุกระดับ 
 หลักการที่สําคัญเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปอยางเต็ม
ศักยภาพ    ควรยึดหลักการดังนี้ (พรชุลี อาชวอํารุง, 2546: 40 )  คือ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ควรยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหาร และจัดการ
อุดมศึกษา ความมีอิสระในการปกครองตนเอง  ความมีอิสระ และความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน และความมีเสรีภาพทางวิชาการ และมีระบบที่ตรวจสอบและวัดได 
 2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง พึงมีหนาที่และรับผิดชอบตอผูเรียนสาธารณชน และ
สังคมของประเทศ 
 3. สถาบันอุดมศึกษา พึงไดรับการจัดสรรงบประมาณแบบหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ
ความคลองตัวในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันระดับอุดมศึกษามีภารกิจของสถาบันที่พึงปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายของการจัด
การศึกษาระดับสูง ที่มุงพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหเปนผูใหญ พรอมที่จะรับผิดชอบตอการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมอยางมีคุณภาพ และกอใหเกิดการเรียนรูในชุมชน มีบทบาทในการ
แกปญหาของสังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก ตลอดจนชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ปญญา และจริยธรรมของบุคคลและสังคมเพื่อนําไปสูสันติสุข เสรีภาพ การยอมรับนับถือสิทธิ
มนุษยชน และประชาธิปไตย 
 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระบบ   นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   ดําเนินการจดัการ
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบจึงมีหนาที่จัดดําเนินการใหครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 6 ดาน ดังตอไปนี้ (พรชุลี อาชวอํารุง, 2546: 40 -44)  คือ  
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 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรู 
 2. จัดการเรียนการสอนและฝกอบรม เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
 3. รับผิดชอบดูแล แกปญหา รวมมือ และสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 4. ธํารงรักษา สืบสาน รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 5. สนับสนุนการเรียนรูขั้นสูง และการศึกษาตลอดชีวิต 
 6. การใหความชวยเหลือและรวมมือกันจัดการศึกษาทุกระดับ 

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจึงควรมีแนวทางในการดําเนินงานภารกิจใหครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 6 ดานดังกลาวและควรมีการการติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู (สถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี, 2545: 5) เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและผูเรียน เชน 

1. สรางหลักสูตรใหมที่มองลักษณะบัณฑิตและความคาดหวังในบัณฑิตที่เปนองครวม 
ไมแยกการเรียนรูเปนรายวิชา แตควรพัฒนาเปนชุดวิชาที่เชื่อมโยงแนวความคิดและหลักวิชา
ตางๆ เพื่อการเรียนรูความจริงและการสรางสรรคปญญา และคุณความดีหรือจิตวิญญาณ 

2. สรางหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีที่มีความสมบูรณและบูรณาการความรูหรือ
ภูมิปญญา วิถีการดําเนินชีวิตและความสามารถในวิชาชีพ ที่มุงการฝกตนและการปฏิบัติตนที่
สามารถออกไปทํางานไดจริง ตรงกับสภาพจริงของการทํางาน 

3. ลักษณะหลักสูตรที่สะทอนความเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ควรมีชุด
วิชาการแกปญหาของสังคม ชุดวิชาทองถ่ินและการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 

4. กระบวนการเรียนรูตองปรับเปลี่ยนจากการถายทอดความรูเปนกระบวนการเรียนรูที่
เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับคณาจารย และระหวางผูเรียนกับผูคน
ในสังคม 

5. กระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ การทําได คิดได ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู 
6. การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู การออกแบบ

หลักสูตรที่คํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน การเรียนรูจากชาวบาน 
7. คณาจารยตองกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเกิดความตองการในการ

เรียนรู ใหผูเรียนเกิดพลังถึงขั้นรอนวิชาที่จะออกไปวางแผนและแกปญหาตางๆได 
 

องคประกอบของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 การจัดระบบการพัฒนาหลักสูตรเปนการกําหนดขั้นตอนและองคประกอบที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรสําหรับระดับการศึกษาตางๆ เชน ปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือ กลุมการศึกษาเฉพาะเรื่อง เชน อาชีวศึกษา ครุศึกษา เกษตรศึกษา
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เปนตน การจัดระบบการพัฒนาหลักสูตร กระทําไดหลายแนว แตตองใหครอบคลุมขั้นตอน
หลัก 5 ขั้น (ชัยยงค พรหมวงศ, 2544: 8)ไดแก 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการดานการพัฒนาบุคลากร 
2. การกําหนดรูปแบบหลักสูตร 
3. การกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร 
4. การกําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช 
5. การประเมินติดตามและปรับปรุงหลักสูตร 

 องคประกอบของหลักสูตร มี 4 สวน คือ 
1. การศึกษาทั่วไป (general education) 
2. การศึกษาวิชาเฉพาะ (specialize education) 
3. การศึกษาเสริม (enrichment education) 
4. การศึกษาเพิ่มเติม (exploratory education) 

 การจัดสัดสวนของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับองคประกอบทั้ง 4 สวน เปนเรื่องที่ถกเถียง
กันเปนเวลานาน เปนที่ยอมรับกันวาผูพัฒนาหลักสูตรเปนผูเชี่ยวชาญที่มาจากสาขาวิชาตางๆ 
ดังนั้น การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จึงมุงในการผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความสามารถ
บางวิชาชีพมากขึ้นตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญที่ทําการสอนอยูในแตละสถาบัน แตใน
ขณะเดียวกัน นักการศึกษาหลายคนก็พยายามเนนใหเห็นความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป (ปทีป 
เมธาคุณวุฒิ, 2545: 2-3) หลักสูตรจึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ภารกิจของ
สถาบันระดับอุดมศึกษา มีสวนสําคัญตอการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณดังกลาวใหแก
ผูเรียน  เพราะหลักสูตร คือ แผนของการเรียนการสอนที่ประกอบดวยจุดมุงหมายของการศึกษา 
วิธีการเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงหมายถึง การพิจารณา คัดเลือก จัดรวบรวม และเรียบเรียง
เนื้อหาวิชาและประสบการณ ตลอดจนการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีสติปญญา
และคุณธรรม สามารถสรางเสริมองคความรู คิดวิเคราะหได และนําความรูมาแกปญหาและ
สรางสรรคในสวนวิชาการ วิชาชีพ และ การดํารงชีวิต  

มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี้ 
ไทเลอร (Tyler, 1949:1)  ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตร  ไดแก  จุดมุงหมาย  

เนื้อหาวิชา  กิจกรรมและประสบการณการเรียน  และการประเมินผล 
         ทาบา  (Taba, 1962 : 425 อางถึงใน ชมพันธุ  กุญชร  ณ  อยุธยา, 2540: 15)  กลาว
วา  หลักสูตรโดยทั่วไปมีองคประกอบสําคัญ  4  สวน  ไดแก  จุดประสงค  เนื้อหาวิชา  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล แตละสวนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
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        สงัด   อุทรานันท (2528: 189)  ชาตรี  มณีโกศล  (2539: 71-72)  และพรชัย         
หนูแกว (2541: 48)  ไดกลาวถึงสวนประกอบของหลักสูตรไวดังนี้ คือ 

1. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 
2. หลักการของหลักสูตร 
3. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
4. เนื้อหาสาระ 
5. กิจกรรมและประสบการณการเรียนการสอน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
7. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

ในการกําหนดหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาใดๆ ครอส (Cross, 1975 อางถึงใน 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544: 10) ไดกําหนดหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไปมีความเปนเลิศใน
ดานใดดานหนึ่งของ 3 ดาน คือ ความเปนเลิศทางความคิดวิชาการ ความเปนเลิศในการที่จะมี
มนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน และความเปนเลิศทางดานทักษะการปฏิบัติการ ถามีการกําหนดไดวา
บัณฑิตในโปรแกรมนั้นๆควรมีความเปนเลิศในดานใด อีก 2 ดานที่เหลือจะเปนสวนเสริม
บัณฑิต ทําใหบัณฑิตมีความสามารถทั้งสามดาน คือ เกงคิด เกงคน และ เกงงาน 
 ลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนายังมีปจจัยอ่ืนๆในการพิจารณาประกอบดวย เชนการ
พิจารณาถึงสิ่งกําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับนํามาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก เปาหมายทางการศึกษา เปาหมาย
และอุดมการณของประเทศ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  จิตวิทยา และคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดของสิ่งที่กําหนดหลักสูตรเหลานี้มี
ดังตอไปนี้ (วิชัย วงษใหญ, 2543)  คือ 
  1. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเปาหมายประเทศ 
  2. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
  3. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานวิชาการ 
  4. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเทคโนโลยี 
  5. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานจิตวิทยา 
  6. ส่ิงกําหนดหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรม 
  7. ส่ิงกําหนดหลักสูตรดานจุดมุงหมายของการศึกษา 

ในการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร เบอรควิสท (Bergquist, 1981) ไดกําหนด
แนวทางรายละเอียดแตละดานที่เกี่ยวของที่ตองดําเนินการ 6 ดาน คือ ดานเวลา สถานที่ 
ทรัพยากร องคกร กระบวนการ และ ผลิตผล 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาที่
กลาวมา  สามารถสรุปเปนองคประกอบของหลักสูตรสําหรับใชในการวิจัยคร้ังนี้ดังนี้คือ  สภาพ
ปญหาและความตองการ  หลักการของหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาของหลักสูตร  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผล และประเมนิผลหลักสูตร 
 

 หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 
 หลักสูตรสถาบันราชภัฏ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา มุงผลิต
กําลังคนที่สนองความตองการของทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ทั้งที่เปนนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพช้ันสูง มีความยืดหยุน สามารถปรับตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาของวิทยาการ เปดโอกาสใหมี
การเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง ทั้งหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) ในการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู โดยมุงเนนการ
ปฏิบัติควบคูทฤษฎี และยึดหลักความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน นําไปสูการ
พัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2548: 138-140; มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 
2548: 24-34) กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถภาพใน
วิชาชีพ ทั้งในดานเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และดานคุณธรรม 
 จุดมุงหมายของหลักสูตรสถาบันราชภัฏมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดเปนอยางดี 

2. มีทักษะในดานการจัดการงานอาชีพ สามารถดําเนินงานอาชีพของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดสรางสรรค มีนิสัยใฝรู มีทักษะและวิจารณญาณในการแกปญหา สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

4. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณและมุงมั่นที่จะพัฒนาใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 
5. มีโลกทัศนที่กวาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
6. เปนพลเมืองดี มีความตระหนักตอการพัฒนาตนเอง และเปนผูนําในการพัฒนาสังคม 
7. มีความเปนประชาธิปไตย  กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

ในการจัดการศึกษาในสถาบันราชภัฏ มีการใหการศึกษาในหลักสูตรหลักๆ 4 สาขาวิชา 
คือ หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร และ สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ มีจุดมุงหมายใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ใหสามารถประกอบอาชีพ
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ตามความตองการของสังคมและทองถ่ินตามศาสตรที่ไดศึกษาและสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตรหลักของสถาบันราชภัฏ 

 

โครงสรางหลักสูตร สถาบันราชภัฏ 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (general education) หมายถึง วิชาการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน

ตองเรียนเพื่อใหมีความรูอยางกวางขวาง และรูรอบในสิ่งที่จําเปนเพื่อพัฒนาและเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนมนุษยและเปนพลเมืองดีใหแกบัณฑิต ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พึงตองมีในยุค
นี้และอนาคตในการที่จะปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงใน
สังคมและใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบงเปน 4 กลุมวิชา คือ 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน (specialized education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ที่
นักศึกษาแตละคนจะเลือกเรียน เพื่อใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ รูเทคนิควิธี และเขาใจ
กระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงเปน 3 กลุม
วิชา คือ 
  2.1 กลุมวิชาเนื้อหา หรือ กลุมวิชาเอก-โท 
  2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
  2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (free elective) หมายถึง วิชาที่ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความ
ถนัดและมีความสนใจ เพื่อใหมีโลกทัศนที่กวางขึ้น 
 จํานวนหนวยกิตรวมในระดับปริญญาตรี 4 ป มีจํานวน 33 หนวยกิต และเปนวิชาบังคับ
ที่นักศึกษาทุกคนตองเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูใน
สารสนเทศเรื่องตางๆนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ไดระบุวา ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  
 1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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 2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
 6.จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 106-109) ไดกําหนดแนวทางในการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนากําลังคนที่มีความสามารถและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542โดยกําหนดแนวทางการบริหารวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนวา รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตองมีความ
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน โดยไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เอื้อเฟอตอการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ตองยึดผูเรียนเปน
หลัก โดยตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยคณาจารย หรือ
ผูสอนทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางบัณฑิตที่พึง
ประสงค นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหาร
จัดการ  
 ขอเสนอแนะแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมุงเนนสูการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อ
กอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต เนนการเรียนรูที่
ผูเรียนเปนหลักของการเรียนรูดวยตนเอง 
 โดยสรุปของความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ เนนการจัด
กระบวนการเรียนรูและมาตราที่เกี่ยวของ (2542: 14 –18) ไดเนื้อหาโดยยอวา การจัดการศึกษา
และฝกอบรมตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการ
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ศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู กระบวนการเรียนรู และ บูรณาการในเรื่องตางๆ มีการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใหดําเนินการจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 
เนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด ใหเรียนรูจากประสบการณไดจริง รวบรวมความรูจากผูรู 
ปราชญชาวบานและเครือขายขอมูลขาวสาร 
 ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ระบบการเรียนการสอน พอสรุปเปนองคประกอบได 7 องคประกอบ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544: 
9) ดังนี้ คือ 
 1. ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
 2. การเตรียมการสอน 
 3. ความแตกตางและความพรอมของผูเรียน 
 4. การจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบตางๆ 
 5. การสรางความสัมพันธที่ด ี
 6. การสรางแรงจูงใจและความคาดหวัง 
 7. การประเมินความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
 องคประกอบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน จะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคซ่ึงเปนเปาหมายหลักของผลลัพธทางดานการจัดการศึกษา ดังนี้ คือ 
 1. เปนผูมีความรอบรูวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด และ
วิเคราะหอยางเปนระบบ 
 2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 3. เปนผูมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน ไดแก 
  3.1 มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใชงานได 
  3.2 มีความสามารถในการเลนดนตรีไดอยางนอย 1 ชนิด หรือมีความสามารถ
ในเชิงศิลปะและวรรณกรรม 
  3.3 มีความสามารถในการกีฬาอยางนอย 1 ชนิดกีฬา 
  3.4 มีความสามารถทางภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 
 4. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 คุณลักษณะของบัณฑิตดังกลาว จะเปนขอมูลสวนหนึ่งในสิ่งที่กําหนดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในสังคม  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรุปเงื่อนไขที่สังคมตองการในการเตรียม
คนในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอในระดับสูงประกอบดวย
สมรรถนะ(competencies) 5 ดาน และทักษะพื้นฐาน 3 ดาน (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2542)     
ดานที่จะตองเกิดกับผูเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา คือ 
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 1. สมรรถนะดานการจัดการทรัพยากร ไดแก 
       1.1 เวลา คือ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายแลว จัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหกําหนดเวลาไดถูกตองเหมาะสม แลวจัดเปนตารางปฏิบัติการไดอยางคุม
เวลา 
     1.2 เงิน คือ การใชหรือเตรียมงบประมาณไดถูกตองตามที่ไดกําหนดคาดหมาย 
รวมถึงการเก็บหลักฐานการใชจาย และใชเงินคุมคา มีประสิทธิภาพ 
      1.3 วัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการ คือ ความสามารถในการ
จัดหา เก็บรักษา การจัดสรร และการใชอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
     1.4 ทรัพยากรมนุษย คือ ความสามารถในการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และการ
ใหขอมูลยอนกลับได 
  2. สมรรถนะดานเขาใจผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ไดแก 
     2.1 การมีสวนรวมในฐานะสมาชิกของกลุม โดยการใหความรวมมือรวมใจอยางเต็ม
ความสามารถ 
     2.2 สอนหรือเผยแพรทักษะใหม ๆ ใหกับบุคคล 
     2.3 บริการใหลูกคาหรือผูรับบริการพอใจ 
     2.4 แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา ดวยการแสดงความคิดเห็นที่ถูกตองชัดเจน
เหมาะสม สามารถโนมนาวและชักจูงผูอ่ืนได 
      2.5 ริเร่ิมสิ่งใหม ๆ คือ การทํางานดวยวิธีการคิดแบบใหม ๆ กําหนดและออกแบบ
หรือวางระบบใหม ๆ มีแนวทางแกปญหาและพัฒนาใหม ๆ ที่หลากหลาย 
     2.6 ทํางานรวมกับบุคคลที่มีความหลากหลายไดดี 
 3. สมรรถนะดานการจัดการขอมูลขาวสาร ไดแก 
     3.1 การจัดหาและประเมินขอมูลขาวสาร 
     3.2 การจัดการและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร 
     3.3 การนําขอมูลขาวสารมาแปรความและสื่อสาร 
     3.4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อประมวลขอมูลขาวสาร 
 4. สมรรถนะดานความเขาใจในระบบ ไดแก 
      4.1 การเขาใจระบบ คือ รูวาระบบของสังคม ระบบขององคการ และระบบของ
เทคโนโลยีวาเปนอยางไร จะทํางานและปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพกับระบบตาง ๆ เหลานั้นได
อยางไร 
     4.2 การจัดการและการแกไขในผลที่เกิดขึ้น 
     4.3 การปรับปรุงหรือการออกแบบระบบ 
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 5. สมรรถนะดานการทํางานกับเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ไดแก 
     5.1การเลือกสรรเทคโนโลยี เชน การเลือกกระบวนการเครื่องมือหรืออุปกรณ รวมทัง้
คอมพิวเตอรและสิ่งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
      5.2 การประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการทํางาน 
     5.3 การดูแลรักษาและการแกไขอุปกรณ ไดแก การปองกัน การแกปญหา เกี่ยวกับ
อุปกรณทั้งที่เปนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตาง ๆ  
 ทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะในการเรียนการสอน  
 ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะที่เปนหัวใจของการประกอบอาชีพ ซ่ึงทางสถานศึกษา
จําเปนจะตองสรางใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทุกคนมี 3 ทักษะดวยกัน คือ   
 1. ทักษะพื้นฐาน (basic skills) ซ่ึงไดแก การอาน การเขียน ความสามารถทางเลขคณิต 
และการทําโจทยคณิตศาสตร การฟง และการพูด 
  2. ทักษะในการคิด (thinking skills) ไดแก  
      2.1การคิดอย างสรางสรรค  คือ  การใหแนวคิดใหม  ๆ  ที่ เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาในเรื่อง ตาง ๆ 
     2.2 การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
     2.3 การแกปญหาอยางเปนระบบ 
     2.4 การเห็นสิ่งตาง ๆ อยางแจมแจง 
     2.5 การรูวิธีที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ  
     2.6 การรูจักเหตุผล 
 3. คุณลักษณะเฉพาะตัว (personal qualities) ไดแก คุณลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงใหเห็น
ถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 
     3.1 ความรับผิดชอบ 
     3.2 ความนับถือในตนเอง 
     3.3 ความเปนกัลยาณมิตร 
     3.4 ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการตนเอง 
     3.5 ความซื่อสัตยสุจริต 
 ในการกําหนดเปาหมายของผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอน ทบวงมหาวิทยาลัย 
(2540) ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคเปนเปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ดังนี้ 

1. เปนผูมีความรอบรูวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด และ
วิเคราะหอยางเปนระบบ 

2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 
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3. เปนผูมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน ไดแก 
 3.1 มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใชงานได 
 3.2 มีความสามารถในการเลนดนตรีไดอยางนอย 1 ชนิด หรือมีความสามารถ

ในเชิงศิลปะและวรรณกรรม 
 3.3 มีความสามารถในการกีฬาอยางนอย 1 ชนิดกีฬา 
 3.4 มีความสามารถทางภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 

4. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการ

เรียนรู มีวิธีดําเนินการโดยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร และการสังเคราะหเอกสารเพื่อสรุปถึงการ
เขาถึงแหลงการเรียนรูที่สําคัญในสังคมสารสนเทศปจจุบัน ทั้งจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตลอดจนการเรียนรูในระบบอินเทอรเน็ต การบูรณาการความรูจากการจัดกระบวนการเรียนรูใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 13 รายวิชาดวยวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ทั้ง
จากการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการ
พิจารณารูปแบบในการบูรณาการความรูและกระบวนการเรียนรู กอใหเกิดการจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการเชื่อมโยงผสมผสานระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้ง 13 รายวิชาที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเรียนการสอนในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ สถาบันครอบครัว และสถาบันสังคมตางๆ ชวยใหเกิดการพัฒนาตัวผูเรียน
ไดตามศักยภาพ   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 

ตอนที่ 4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

 ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาศึกษาท่ัวไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีแนวความคิดวาเปนวิชาที่มีความสําคัญตอรากฐานการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากผลการวิจัยในมหาวิทยาลัยตางๆในชวงป ค.ศ. 1880 – 1920 วามีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่แยกออกมา
ตางหากที่นักศึกษาควรไดเรียนรูนอกเหนือไปจากวิชาชีพ หรือ วิชาเอกที่กําลังเรียนอยูเพื่อให
เกิดความรูทางดานกระบวนการคิดในสาระวิชาตางๆ และการเกิดพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม (Committee on General Education, 2005) ซ่ึงหลักสูตรเดิมที่เรียนรูกันมากอน
ไมไดตอบสนองความรูและคุณธรรมดังกลาว 
 การจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบบเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแนวความคิดมา
จากการจัดการศึกษาในทวีปยุโรปโดยไดรับอิทธิพลมาจากสมัยกรีกและโรมัน โดยจัดใหมี
การศึกษาในวิชาศิลปศาสตร เรียกชื่อวาศิลปศาสตรเจ็ดประการ (Seven Liberal Arts) เพื่อเปน
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การศึกษาสําหรับชั้นปญญาชน เนนในการพัฒนาจิตใจและสติปญญา ประกอบไปดวยกลุมวิชา 
2 กลุมใหญ  (Kimball, 2005: 3-20) คือ 
 1. กลุมทักษะการคิดและภาษา (trivium)  มี 3 รายวิชา คือ ไวยากรณ (grammar)  
ตรรกวิทยา (logic) และ สุนทรียศาสตรทางภาษาและถอยคํา (rhetoric) 
 2. กลุมทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (quadrivium)  ประกอบดวย 4 วิชา คือ 
เรขาคณิต (geometry)  ดาราศาสตร (astronomy)  เลขคณิต (arithmetic)  และ ดนตรี (music) 
 กลุมวิชาทั้ง 2 กลุมในวิชาศิลปศาสตรไดพัฒนาเปนรายวิชาตางๆเพิ่มเติมขึ้นจน
กลายเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกาตอมา  เปนสาระ
เนื้อหาท่ีตองการใหเกิดการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือกที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม  แตก็ยังมีประเด็นของแนวทางการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปวาจะไปซ้ําซอนกับ
วัฒนธรรมทางศิลปศาสตร หรือเพื่อเปนความรูเบื้องตนของความรูพื้นฐานทั่วไป ช่ือวิชาศึกษา
ทั่วไปกอใหเกิดความเขาใจวาเปนการใหความรูที่เปนสากลและเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของ
มนุษย เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคมเพราะมีการสรางเนื้อหาวิชาใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน (Levine, 1978: 3-4)  

มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยดารธเมาท มหาวิทยาลัย    
แสตนฟอรด และ มหาวิทยาลัยมิสซูรี เปนมหาวิทยาลัยในยุคแรกที่เปดสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่
เนนในเรื่ องสั งคมรวมสมัย ซ่ึงใหสาระทั่ วๆไปและเสริมใหนักศึกษาได รับความรู
นอกเหนือไปจากวิชาเอกที่นักศึกษาไดเรียน ช่ือของวิชาที่ใหเรียน ไดแก วิชา อารยธรรมรวม
สมัย (Contemporary Civilization)  ปญหาของชนชาวอเมริกัน (Problems of American 
Citizenship)  ปญหาของทุกวันนี้ (Today’s Problems) เปนตน และตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 
เปนตนมา มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและ
เนื้อหาสาระใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เรียกวิชาเหลานี้วา วิชาเฉพาะทั่วไป (special 
education) และเปลี่ยนมาใชช่ือเปนวิชาศึกษาทั่วไป (general education) ในศตวรรษที่ 20 นี้เอง
เพื่อระบุวาเปนวิชาที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษานอกเหนือไปจากการศึกษาในรายวิชาเอกหรือ
วิชาชีพ   

มหาวิทยาลัยฮารวารดไดจัดพิมพรายงานเรื่อง วิชาศึกษาทั่วไปในสังคมเปด (General 
education in a free society) เพื่อเรียกรองใหมหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเมื่อป ค.ศ. 1945  โดยระบุวาวิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาสําหรับสังคมที่มีความเปน
อิสระที่นักศึกษาทุกคนรวมกันมีสวนรวม แบงปน และมีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน และ
ไดเสนอแนะกลุมวิชาบังคับและวิชาเลือกสําหรับวิชาศึกษาทั่วไป จากผลการวิจัยนี้ทําให
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับผลการวิจัยไปใชและพัฒนามาจนกระทั่งทุกวันนี้
ในการบูรณาการแนวความคิดในเรื่องวิชาศึกษาทั่วไป 
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ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาศึกษาท่ัวไปในประเทศไทย 
 รูปแบบและวิธีการของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่จัดวิชาศึกษาทั่วไปเปน
องคประกอบหนึ่งในโครงสรางของหลักสูตรอุดมศึกษานั้น เปนรูปแบบของการอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขามามีอิทธิพลตอการอุดมศึกษาของไทย ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 
เปนตนมา โดยเริ่มจัดในสาขาวิชาทางครุศาสตรหรือการฝกหัดครูกอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
บัณฑิตทางครุศาสตรมีความรูกวางซึ่งจําเปนแกการประกอบอาชีพครู หลังจากนั้นมา 
แนวความคิดและวิธีการก็ไดรับความสนใจและนําไปใชตอๆไป โดยจะแบงใหเห็นถึง
พัฒนาการซึ่งจะขอสรุปเปนยุค ดังตอไปนี้ (นวลปรางค คุมภันต, 2539; ไพฑูรย สินลารัตน และ 
ทองอินทร วงศโสธร, 2536; นันทา วิทวุฒิศักดิ์, 2542) คือ 
  

ยุคเร่ิมตนใหผูเรียนมีความรูกวาง (พ.ศ. 2500-2510) 
 การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เดิมเรียกวาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
เร่ิมตนที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2500 เนื่องจากคณะครุศาสตร เปน
คณะที่รับผิดชอบในการผลิตครูที่สําคัญของประเทศจึงไดดําเนินการจัดหลักสูตรวิชาการศึกษา
ทั่วไปใหมีความรูกวางใน 3 ลักษณะ คือ ความรูกวางในวิชาการตางๆ ที่นอกเหนือไปจาก
วิชาชีพครู   ความรูกวางในเรื่องของการใชชีวิตประจําวัน และ ความรูกวางในเรื่องราวของ
สังคมไทย บัณฑิตที่จบวิชาชีพครูจึงมีความรูกวางพอที่จะสอนใหผูเรียนไดรับความรูอยาง
กวางขวางได 
 ในป พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป โดยจัดทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษามีความรูที่กวางทั้งในดานวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร เขาใจสภาพแวดลอมของสังคม และจิตใจมนุษย  เปนการตอบสนองความ
ตองการของสังคมที่ตองการใหนักศึกษาไดเรียนรูสาระในเนื้อหาวิชาตางๆนอกเหนือไปจาก
วิชาชีพที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัย และเปนแนวทางสําหรับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆในการเปดสอน
วิชาพื้นฐานทั่วไป 
  

 ยุคมุงเนนคุณภาพบัณฑิตและเขาใจสังคม (พ.ศ. 2510-2520) 
 ในป พ.ศ. 2513 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเร่ิมมองเห็นถึงความสําคัญที่เกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิต  โดยมุ งใหบัณฑิตมีความรู ในวิชาชีพ  ภูมิปญญา  มีจิตใจที่มีมโนธรรม  สวน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปครั้งใหญ เนนในเชิง    
สหวิทยาการอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 2514 ตอมา คณาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยอ่ืนๆก็ให
ความสนใจ จนไดมีการรวมมือกันพิจารณาและมีมติผานทบวงมหาวิทยาลัยประกาศออกมาเปน
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เกณฑของทบวงมหาวิทยาลัยบังคับใชกับหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2517 ที่ใหทุกหลักสูตรตองมีวิชาความรูพื้นฐานทั่วไปอยางนอย 30 หนวยกิตเปนอยางต่ํา 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่สมบูรณตามแนวทางวิชาพื้นฐานทั่วไป มีจุดมุงหมายในการ
สรางคุณภาพของบัณฑิต ประกอบไปดวย 
 1. ความเปนผูมีปญญา รูจักคิด วิเคราะหปญหา ริเร่ิมกาวหนา และเห็นการณไกล 
 2. รูสภาพแวดลอมของตนเอง ทั้งในสวนตัวบุคคลและสังคม สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได 
 3. รูจักเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2515-2516 เกิดเหตุการณทางการเมืองในหมูนิสิตนักศึกษา 
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มีผลใหมหาวิทยาลัยหันมาสนใจสังคม ใหความสําคัญในการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของสังคมไทย จุดสําคัญในการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ของยุคนี้ คือ มุงผลิตบัณฑิตเพื่อไปเปลี่ยนแปลงสังคม หลักสูตรและเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเพาะ  และ หมวดวิชาเลือกเสรี  จึงมีลักษณะเปนการผสมผสานศาสตร
สาขาตางประเทศ ในแงของความคิดและการประยุกตใช เพื่อใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธ
ของวิทยาการและสภาพแวดลอมทั้งหลาย เปนพื้นฐานที่จะประมวลมาสรางคุณลักษณะสวนตัว
ที่เหมาะสมแกความตองการของสังคม และ สามารถนําวิชาชีพไปใชใหเกิดสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 
 

    ยุคปรับปรุงพัฒนาตามสภาพสังคมสารสนเทศ (พ.ศ. 2520 – 2547) 
  นับตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่ิงแวดลอม มีผลให
มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปอยาง
กวางขวาง เนนใหมีการรูจักตนเอง รูจักสังคม รูจักแกปญหา โดยใชความรูเพื่อตนเองและสังคม
เปนหลัก แตจุดมุงหมายและหลักสูตรดังกลาวนี้แมจะนาสนใจ มีคุณคา แตไมไดมีการปฏิบัติใช
อยางจริงจัง 
 โดยทั่วไปจุดมุงหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไปในระยะนี้นั้นไมไดแตกตางไปจากแนวคิด
ในชวงป พ.ศ. 2513-2515 มากนัก ลักษณะเดนที่เนนความรูและความคิดกวาง เขาใจตนเอง 
สังคม และความสัมพันธของวิทยาการตางๆ เพื่อเสริมสรางความเปนคนที่สมบูรณ มีความคิด 
วิจารณญาณ และคุณธรรมเพื่อการศึกษาและการทํางานตอไป  
 

 ยุคเรงรัดพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (พ.ศ. 2547 -  ปจจุบัน)     
 หลังจากป พ.ศ. 2526 เปนตนมา การปรับปรุงหลักสูตรในวิชาพื้นฐานทั่วไปมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับของความตองการในสังคมสารสนเทศ แตโดยสรุปยังคง
ปรับปรุงอยูในรูปแบบเดิมไมแตกตางไปมากนัก จนกระทั่งใน ป พ.ศ. 2538 กระแสโลกาภิวัตน
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โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยตองเคลื่อนไหวและปรับตัวอยู
ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเรงการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาประชากรของประเทศใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ(2549) ไดดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 บังคับใชกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแหง 
ทําใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปดวย 
 วิชาศึกษาทั่วไปจึงเปนกระบวนวิชาที่สรางคนใหเปนคนดี มีวิถีชีวิตที่มีความเกง 
ความสามารถ มีความปติสุข และเปนผูที่มีคาตอสังคมที่จะตองปฏิรูปวิชาศึกษาทั่วไปใหมี
บทบาทที่ตื่นขึ้นมาทําหนาที่ ทําประโยชนไดเต็มศักยภาพ และขยายผลการเรียนในรายวชิาศกึษา
ทั่วไปดวยการเชื่อมโยงเครือขายบัณฑิตในอุดมคติไทย เพื่อใหบัณฑิตที่จบมาจากมหาวิทยาลัย
ทุกแหงในประเทศไทยเปนคนดี เปนพลเมืองที่มีคุณภาพตอการรับใชสังคมไทยตอไป 

การดําเนินการกําหนดแนวทางในการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่จะตองพิจารณาถึงองคประกอบที่เกี่ยวของ ตั้งแตสาระวิชาที่
ตอบสนองภารกิจ และหนาที่ของมหาวิทยาลัย โครงสรางของการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป การดําเนินการในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดแนวการจัดการศึกษาตามหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  เปนการกําหนดเปาหมายที่ใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดมีแนวทางในการจัด
ใหเกิดองคความรูใหเกิดขึ้นดังกลาว และสอดคลองกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สรุปไดเปน 3 รูปแบบ
ใหญๆ (Paitoon Sinlarat, 1976: 51-52) คือ การบริหารหลักสูตรโดยภาควิชา   ทั้งนี้ภาควิชามี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขา เมื่อรับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไปจึงมัก
จัดรายวิชาในลักษณะวิชาเบื้องตนของวิชาเอกและจัดการเรียนการสอนแบบกระจาย กลาวคือ 
คณะวิชาตางๆจะใหแตละภาควิชากําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาตามลักษณะของวิชาในแต
ละภาควิชาแลวใหนักศึกษาเลือกเรียน ดําเนินงานการบริหารโดยคณะกรรมการวิชาพื้นฐาน
ทั่วไป การบริหารรูปแบบนี้ มหาวิทยาลัยฮารวารด จัดขึ้นเปนแหงแรกโดยเชื่อวาจะบรรลุ
จุดหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไปได และมีการบริหารการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งคือ การ
บริหารโดยหนวยงานอิสระ การบริหารรูปแบบนี้เปนการบริหารที่ทําใหบรรลุจุดมุงหมายของ
วิชาพื้นฐานทั่วไปอยางแทจริง 
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 มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไปในตางประเทศ 
สมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (Association of American Colleges 

and Universities – AAC&U) ไดวางมาตรการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต ค.ศ. 1980 วาเปน
วิชาที่นักศึกษาทุกคนตองเกี่ยวของเพื่อเสริมศักยภาพในการเรียนรูและมุงเนนในเชิงปฏิบัติให
มากขึ้น (Association of American Colleges and Universities, 2002) วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเนนความสําคัญของการจัดกลุมวิชาพื้นฐานศึกษาทั่วไปเพื่อให
นักศึกษาของตนไดมีคุณภาพตามกระบวนการของหลักสูตรการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะดําเนินการจัดการหลักสูตรพื้นฐานวิชาศึกษา
ทั่วไปเปนของตนเองตามนโยบายของการจัดการศึกษาในแตละมลรัฐที่กําหนดไว ดังตัวอยางที่
มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท (Washington State University) ไดกําหนดจุดประสงคของการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป (Washington State University, 2002) ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหเกิดขี้นแกนักศึกษาแตละคน โดยมุงสงเสริมความรู การ
ตระหนักถึงเรื่องวัฒนธรรม และความรูที่กวางไกล 

2. เพื่อเปนสมาชิกที่ดีในสังคม โดยมุงใหเปนสมาชิกที่ดีในชุมชน อยูรวมกับสังคมได
อยางเปนสุข 

3. เพื่อเปนพื้นฐานของการศึกษาวิชาเฉพาะดาน โดยมุงเตรียมตัวนักศึกษาใหเขาใจใน
เนื้อหาของวิชาเฉพาะใหลึกซึ้งตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

4. เพื่อใหมีความรูความสามารถในหลักทฤษฎีและการหลอหลอมมวลความรู 
 ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดคาดหวังวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. คิดเปน (reason critically) 
2. เรียนรูดวยตนเองได (conduct self-directed or independent learning projects)  
3. ซาบซึ้งและเขาใจจริยธรรม (understand the roles of normative views and values, 

including ethics and aesthetics)  
4. มีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอยางมีประสิทธิภาพ (communicate conclusions, 

interpretations and implications clearly, concisely and effectively, both orally and in writing) 
5. รูและสามารถประยุกตวิทยาการตางๆไดเปนอยางดี (acquire and assimilate 

knowledge in a variety of modes and contexts and recognize diverse disciplinary viewpoints 
and methods) 

6. เขาใจรากเหงาของสังคมและวัฒนธรรม (understand the historical development of 
human knowledge and cultures, including both Western and non-Western civilizations)  
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มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไปในประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทย สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานที่
สําคัญหนวยงานหนึ่งของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548) 
ไดกําหนด เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .  2548 เพื่อใช เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันและหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
นําไปใชในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับ
ตางๆอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ในการกําหนดเกณฑมาตรฐานดังกลาว  สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติในดานการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การคิดหนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย คุณสมบัติของผูเขาศึกษา การลงทะเบียนเรียน เกณฑการวัดผล
และการสําเร็จการศึกษา ช่ือปริญญา การประกันคุณภาพของหลักสูตร และ การพัฒนาหลักสูตร   

ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรไดกําหนดวา 
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
เสรี โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง 
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และ สังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไป
ใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ ลักษณะ
บูรณาการใดๆก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป บางแหงกําลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแตกตางไปจากเดิม เชน สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย (สมาคมสถาบันอุดมศึกษา, 2540) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของวิชาศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรูกวางในสาขาวิชาตางๆ มองเห็นความสัมพันธและความเกี่ยวเนื่อง
ประสานกันของสาขาวิชาตางๆ 
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2. มีความรูและความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 

3. ใหมีปญญารูจักคิด วิเคราะห วิจารณ มีความคิดริเร่ิม รักความกาวหนา มองเห็นการณ
ไกลอยางมีโลกทัศน และเปนตัวของตัวเอง 

4. รูจักตนเอง เขาใจสังคม มองเห็นปญหาในสังคมพรอมที่จะรับผิดชอบ และแกไข
ปญหาของตนเองและผูอ่ืนไดเหมาะสม และสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

5. เห็นคุณคาและมีสุนทรียในศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
6. มีความเปนไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) ไดกําหนดจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรูกวางในวิชาพื้นฐานหลายสาขาวิชา และสามารถนําความรูมาประมวลเปน

ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
2. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมและจิตใจดี ใฝรู ใฝเรียน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
3. รูลักษณะของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขาใจปญหาสังคมและการเมืองที่สําคัญ 

เพื่อที่จะมีสวนชวยในการตัดสินใจและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
4. มองเห็นความสัมพันธของปญหาตางๆ สามารถปรับตัวเองและแกปญหาไดดวยวิธี

ทางปญญา 
5. รูจักคิดวิเคราะหและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม 

 ในแตละวิชาจะยึดนโยบายที่แตละมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว และสรางเกณฑของ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังในตัวบัณฑิต ดังตัวอยางจุดประสงคของหลักสูตรคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545) ดงัตอไปนี้ 

หลักสูตรมุงความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสรางสรรคการ
เรียนรูแนวใหมของปจเจกบุคคล ใหมีความเรืองปญญาและคุณธรรม และมีความสามารถในการ
สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังตอไปนี้  

1.มีความรอบรูในสรรพวิทยาการในฐานะที่เปนพลเมืองและพลโลก ไดแก  
1.1 มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณที่เปนสื่อแสดงความรูและความคิด

อยางนอย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
1.2 มีความรูรอบและใฝรูในศาสตรที่เกี่ยวกับระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

ส่ิงแวดลอม สามารถเชื่อมโยงระบบเหลานี้กับมาตรฐานความเปนสากลในลักษณะ                 
สหวิทยาการ เปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

1.3 มีบุคลิกดี มีคุณธรรม มีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการคิดสรางสรรคและมี
ความเปนผูนํา  
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1.4 มีความรูความเขาใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถดํารงชีวิตและ
ปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะ ตามวิถีประชาธิปไตย มีความศรัทธาในวิธีการแหง
ปญญา ศรัทธาในความเปนปจเจกบุคคลของผูอ่ืน รูจักการแบงปน การมีสวนรวม การรวมมือ
และการประสานประโยชน  

1.5 มีความรู ความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 
2. มีความเปนครูและมีความสามารถในการสรางสรรคการเรียนรูแนวใหม ไดแก  
2.1 มีความรักที่จะเปนครู เปยมดวยคุณธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2.2 มีความสามารถในการสอนและการสรางสรรคการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยเนน

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองผูเรียนเปนหลัก  
2.3 มีความมุงมั่นในการพัฒนาการสอนโดยใชนวัตกรรม มีทักษะการคิด และการ

ออกแบบการเรียนการสอนแนวใหม  
2.4 มีความสามารถในการบริหารการจัดการ การพัฒนาระบบการศึกษา และเปนนัก

บริหารการศึกษาแนวใหม  
2.5 มีความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหเปนการศึกษาแนวใหมที่มี

ประสิทธิภาพ  
2.6 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคการศึกษาใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน  
3. มีความรูลึกซ้ึงในศาสตรท่ีจะสอนและศาสตรท่ีจะสรางสรรคการเรียนรู ไดแก  
3.1 มีความรู ความเขาใจในมโนทัศนและเนื้อหาสาระของศาสตรในระดับที่จะสอน   

สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรค  
 3.2 มีความตระหนักในคุณคาของศาสตรที่จะสอน สามารถพัฒนาความคิดดานคุณคา
ใหเปนระบบ และนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต 
 สภาพหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศไทย มีลักษณะ
โครงสรางที่คลายคลึงกันคือเปนลักษณะของหลักสูตรที่บังคับใหนักศึกษาตองเรียนแตภายใต
เงื่อนไขของโปรแกรมวิชา หรือภาควิชาในการกําหนดขอตกลงใหนักศึกษาไดเรียน เชน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร วิชาเอก
สารสนเทศทั่วไป กําหนดบังคับ   ใหเรียน 4 ชุดวิชา คือ มนุษยกับอารยธรรม มนุษยกับสังคม 
วิทยาศาสตรกับสังคม และ ไทยศึกษา และกําหนดใหเลือกเรียนอีก 1 ชุดวิชา จากวิชา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ พื้ น ฐ า น  ห รื อ  ก า ร ใ ช ภ า ษ า ไ ท ย  ห รื อ  ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,   2545)  เฉลี่ยจํานวนหนวยกิตที่ตองเรียนในกลุมวิชาพื้นฐาน
การศึกษาทั่วไปประมาณ 33 – 42 หนวยกิต ดังตัวอยางที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดจํานวนหนวยกิตในวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หนวยกิต  
ก. ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 18 หนวยกิต  
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

(เลือกเรียนรายวิชาทางรัฐศาสตร/เศรษฐศาสตร) 3 หนวยกิต  
1.2 กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(เลือกเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร/ส่ิงแวดลอม) 3 หนวยกิต  
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

(เลือกเรียนรายวิชาทางการคิด/ความเปนผูนํา) 3 หนวยกิต  
1.4 กลุมวิชาสหศาสตร 

(เลือกเรียนรายวิชาทางการศึกษาทีมงาน/ภูมิปญญาไทย) 3 หนวยกิต  
1.5 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

(เลือกเรียน 2 รายวิชา) 6 หนวยกิต  
ข.  ตามขอกําหนดของคณะครุศาสตร 21 หนวยกิต  
1.6 กลุมวิชาภาษาไทย เรียน 3 รายวิชา 6 หนวยกิต  
1.7 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เรียน 2 รายวิชา 4 หนวยกิต  
1.8 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

(เลือกเรียนรายวิชาทางรัฐศาสตร/เศรษฐศาสตร ไมซํ้ากับรายวิชาในกลุม 1.1)  
3 หนวยกิต  

1.9 กลุมวิชาคณิตศาสตร/เทคโนโลยี 4 หนวยกิต  
1.10 วิชาเลือก (เลือกเรียน 2 รายวิชาจาก 4 รายวิชาที่กําหนด) 4 หนวยกิต 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันราชภัฏ เห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความเขมแข็ง

ของทองถ่ิน ไดดําเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการใน 4 ภูมิภาค เร่ือง ทิศทางและแนวทางใหม
ในการจัดการอุดมศึกษาไทย ระหวางเดือนกันยายน 2544  -  พฤษภาคม 2545 ที่สถาบันราชภัฏ 
สุราษฎรธานี  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี   สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ และสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2545, หนา 1-4) 
ไดผลสรุปในทิศทางใหมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

  1. ทําใหการศึกษาที่อยูนอกสังคมมาอยูกับสังคมอยางกลมกลืน เอาปญหาของทองถ่ิน
ปญหาของชุมชนและปญหาของชาติเปนตัวตั้ง ไมใชเอาวิชาเปนตัวตั้งอยางที่เปนอยู 
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2. การมีทัศนะแบบองครวม มองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธของธรรมชาติและสรรพ
ส่ิงมวลมนุษยโลก เปนเพื่อนกัน มองสิ่งที่อยูภายนอกตนและภายในตนเปนสวนเดียวกัน พัฒนา
คนทั้งดานองคความรูและจิตวิญญาณใหงอกงามไปพรอมกัน 

3. เปนมหาวิทยาลัยของลูกชาวบาน ที่สามารถกลั่นกรองภูมิปญญาทั่วโลก มาเปน
ประโยชนในการพัฒนาคน และแกปญหาของทองถ่ิน 
 4. เปนเสาหลักของทองถ่ิน เปนองคกรที่เชื่อมตอระหวางกลไกของรัฐกับนโยบายที่
กระตุนใหประชาชน เกิดการเรียนรูในการแกปญหาและการดํารงชีวิต 

5. เปนมหาวิทยาลัยที่เปนกลไกของการกอบกูบานเมือง และดํารงอยูอยางมีอิสรภาพ
ทางปญญา 

6. สรางสรรคมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนยุทธศาสตรอุดมศึกษาที่ชวยยกภูมิปญญาของ
ประชาชนและผูดอยโอกาสทางการศึกษา เปนมหาวิทยาลัยของประชาชนที่มีระดับคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 
 7. ปรับตัวใหสมดุลในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการศาสนธรรม 
วัฒนธรรมและการศึกษา ใหเปนจิตวิญญาณในการพัฒนา   

 ทั้งนี้ไดเนนในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู (สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี, 2545, หนา 5) ดังตอไปนี้ คือ 
 1. สรางหลักสูตรใหมที่มองลักษณะบัณฑิตและความคาดหวังในบัณฑิตที่เปนองครวม 
ไมแยกการเรียนรูเปนรายวิชา แตควรพัฒนาเปนชุดวิชาที่เชื่อมโยงแนวความคิดและหลักวิชา
ตางๆ เพื่อการเรียนรูความจริงและการสรางสรรคปญญา และคุณความดีหรือจิตวิญญาณ 
 2. สรางหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีที่มีความสมบูรณและบูรณาการความรู หรือ
ภูมิปญญา วิถีการดําเนินชีวิตและความสามารถในวิชาชีพ ที่มุงการฝกตน และการปฏิบัติตนที่
สามารถออกไปทํางานไดจริง ตรงกับสภาพจริงของการทํางาน 
 3. ลักษณะหลักสูตรที่สะทอนความเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ควรมีชุด
วิชา การแกปญหาของสังคม ชุดวิชาทองถ่ินและการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 
 4. กระบวนการเรียนรูตองปรับเปลี่ยนจากการถายทอดความรูเปนกระบวนการเรียนรูที่
เนน ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับคณาจารย และระหวางผูเรียนกับผูคน
ในสังคม 
 5. กระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ การทําได คิดได ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู
 6. การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู การออกแบบ
หลักสูตรที่คํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน การเรียนรูจากชาวบาน 
 7. คณาจารยตองกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเกิดความตองการในการ
เรียนรู ใหผูเรียนเกิดพลังถึงขั้นรอนวิชาที่จะออกไปวางแผนและแกปญหาตางๆได 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูโดยคํานึงถึงการจัดหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปเปนหลักสูตรที่มุงเสริมสรางความเปนบัณฑิตความเปนมนุษยและพลเมืองดี ใหมี
ความสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตน ใฝรู เจริญงอกงาม ดานรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม 
เขาถึงความบรรสาน สอดคลอง ของความรู ปญญา ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและความสุข
ในการดําเนินชีวิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2546: 388-391) ทั้งนี้โดยใหมีการบูรณาการ
ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูเขาดวยกันในวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 13 รายวิชา โดยใช
กระบวนการสอนแบบมีสวนรวมเพื่อสรางคุณสมบัติที่พึงประสงคของบัณฑิตที่ตองการ วิชา
ศึกษาทั่วไป ประกอบดวย เนื้อหาสาระของ 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยจัดบูรณาการเนื้อหาสาระเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นการเชื่อมโยงขององคความรูและการใช
ประโยชน เปนรายวิชาที่ทุกคนตองเรียนทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

จุดประสงคทั่ วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2546: 388) มีดังตอไปนี้ 
 1. ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรูความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ 
 2. ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหาและการ
ตัดสินใจ บนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตรและตามหลักธรรม การ
อนุรักษดูแลและพัฒนาการสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงความเจริญกาวหนาและผลกระทบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3. ใหมีทักษะการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต การคิดอยาง
มีเหตุผล รูจักวิเคราะหและแกปญหาตางๆได ตลอดจนมีทักษะดานภาษาและการใชสารสนเทศ
ที่ติดตอส่ือความหมายกับผูอ่ืนและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ใหมีเจตคติและซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดํารงตนใหมี
คุณคาตอสังคม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบซาบซึ้งใน
ศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปน 4 กลุมวิชา มี 13 รายวิชาเพื่อตอบสนอง
จุดประสงคทั่วไป ดังนี้คือ 
 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  1.1 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0) 
  1.2 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0) 
  1.3 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 
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 2. กลุมวิชามนษุยศาสตร 
  2.1 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
  2.2  2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0)  
  2.3 2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0) 
 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  3.1 2500102 วิถีไทย 3(3-0) 
  3.2 2500103 วิถีโลก 3(3-0) 
  3.3 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
 4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4.1 4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0) 
  4.2 4000106  การคิดและการตัดสินใจ 3(3-2) 
  4.3 4000107  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-2) 
  4.4 4000108  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-2) 
 

 ระดับอนุปริญญา 
 ทุกสาขาใหเรียน 18 หนวยกติ รายวิชาที่กําหนดใหเรียนมดีังนี ้
 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียน 6 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียนคือ 
1500101 และ 1500102 
 2. กลุมวิชามนษุยศาสตร ใหเรียน 3 หนวยกติ รายวิชาที่กําหนดใหเรียน คือ 1500104 
 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียน 3 หนวยกติ รายวิชาที่กําหนดใหเรียน คือ 2500102 
 4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเรียน 6 หนวยกติ 
    รายวิชาที่กําหนดใหเรียน คือ 4000105 และ4000107 
 ระดับปริญญาตรี 4 ป 
 ทุกสาขาวิชาใหเรียน 33 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียนมีดังนี ้
 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียน 9 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียน    คือ 
1500101 , 1500102 และ 1500103 
 2. กลุมรายวิชามนุษยศาสตร ใหเรียน 9 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียน    คือ 
15000104 , 2000102 และ 2500101 
 3. กลุมรายวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมเกนิ 6 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียน   คือ 
2500102 และ/หรือ 2500103 ....และ/หรือ 2500104 
 4. กลุมรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหเรียน 9 หนวยกิต    รายวชิา
ที่กําหนดใหเรียน คือ 4000105 , ...4000106 และ 4000107 
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 ระดับปริญญาตรี 2 ป ( หลังอนุปริญญา ) 
 ทุกสาขาวิชาใหเรียน 18 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดใหเรียนมีดังนี ้
 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ใหเรียน  3  หนวยกิต รายวิชาทีก่ําหนดใหเรียน คือ 
1500103 
 2. กลุมรายวิชามนุษยศาสตร   ใหเรียน  6  หนวยกิต  รายวิชาที่กําหนดใหเรียน     คือ 
2500101 และ 2000102 
             3. กลุมรายวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6     หนวยกิต      
รายวิชาที่กําหนดใหเรียน คือ ....2500103 และ/หรือ 2500104 
 4. กลุมรายวิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   และ   เทคโนโลยี ใหเรียนไมนอยกวา  
3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต ....รายวิชาที่กําหนดใหเรียน คือ 4000106 และ/หรือ 4000108  
 ภายหลังจากการกําหนดกลุมวิชาศึกษาทั่วไปออกเปน 4 กลุมดังกลาวขางตน กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาไดขอความรวมมือกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเปนสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และ กําหนดใหวิชา
พลศึกษาเปนรายวิชาบังคับเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา: 
2548) มีผลทําใหสถาบันในระดับอุดมศึกษาเพิ่มวิชาที่เกี่ยวของกับพลศึกษาเปนวิชาเลือกใน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหง 
กําหนดเปนกลุมวิชาอีกกลุมหนึ่งตางหากใหช่ือวา กลุมวิชาพลานามัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี: 2549) ดวยมีวัตถุประสงคใหกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมนี้ตอบสนองใน
ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ชวยกอใหเกิดลักษณะนิสัยที่ดีที่เกี่ยวของกับสุขภาพ อนามัย 
และจิตใจที่สมบูรณในตัวผูเรียน 

รายละเอียดของเนื้อหาวิชาทั้ง  13 รายวิชาตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ มีวัตถุประสงค
ในการหลอหลอมรวมของเนื้อหาสาระในเชิงบูรณาการ ดังตัวอยางวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบคน มีวัตถุประสงคตองการใหเกิดการบูรณาการเนื้อหาสาระระหวางวิชาภาษาไทย 
และ วิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับภาษาไทย
และการสื่อสาร ใชภาษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการฟง  การพูด การอาน  และการ
เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  สืบคนสารสนเทศ
ตาง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศได และสามารถใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารสืบคนขอมูล
ทั้งในชีวิตประจําวัน  และในหนาที่การงาน  ตลอดจนการศึกษาหาความรูตาง ๆ ไดเปนอยาง
ดี  และสามารถนําเสนอองคความรูได 
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึงเนน
จัดการใหศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามรายละเอียดขางตนที่กลาวมา เพราะเปนรายวิชาบังคับ
ที่นิสิตนักศึกษาทุกคนตองเรียนในแตละมหาวิทยาลัยโดยมีแนวทางในการบูรณาการหลักสูตร
และการเรียนการสอน  ดังตอไปนี้  
 

ตอนที่ 5  การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน   
 

แนวคิดการบูรณาการหลักสูตร 
การศึกษาแบบบูรณาการ (learning integration) เปนการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนอยาง

กวางขวางในการแสวงหาความรูดวยตนเองจากศาสตรที่หลากหลายที่สัมพันธกับความสนใจ
ของตนเอง  (Humphreys, Post, and Ellis; 1981: 11) เชน ความเชื่อมโยงของศาสตรทางดาน
มนุษยศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป คณิตศาสตร สังคมศาสตร ดนตรี และ ศิลปะ 
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะและความรูจากวิชาเดียวที่กําลังศึกษาอยูได การจัดการศึกษาใน
ลักษณะนี้เปนการเรียนขามสาขา ทําใหหลักสูตรการเรียนการสอนมีความสัมพันธกันในเชิง
กวางขึ้น มีระดับของการบูรณาการหลายระดับที่นาสนใจ (Palmer, 1991:59) เชนพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนขามหลักสูตร พัฒนารูปแบบบทเรียนที่ทํากิจกรรมขามหลักสูตร 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนขามหลักสูตร เปนตน 
 นักการศึกษาไดพยายามที่จะรวมหรือบูรณาการศาสตรหลายสาขาวิชาเขาในหลักสูตร
การเรียนการสอน มีกระบวนการสอนที่ขามสาขาวิชาหรือสอนแบบการคิดวิเคราะหโดยไมมี
ขอบเขตจํากัดในหัวขอของการเรียนการสอน (Barrow, Robin,  and Milburn, Geoffrey; 1990: 
151-153)  มีคําที่เกี่ยวของกับคําวาบูรณาการที่ใชกันอยู เชน  หลักสูตรความรวมมือ(co-
ordinated curriculum) หลักสูตรหมวดวิชา (fused curriculum) เปนตน คําวาบูรณาการมีสวน
สัมพันธกับคําวาการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนหลัก (child-centred) และ ความตองการ (needs)      

ดังนั้น การบูรณาการ(integration) หมายถึงวิธีการเชื่อมโยงความรูศาสตรตางๆ 
ผสมผสานเขาดวยกัน อภิรักษ อนะมาน(2546: 111-112) ไดสรุปแนวคิดเรื่องการบูรณาการทาง
การศึกษาไวดังนี้  คือ 
 1. ศาสตรทุกศาสตรไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได เชนเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ตอง
ดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนเปนองครวม การจัดใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะและเรียนรูเนื้อหา
ตาง ๆ อยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน จะทําใหการเรียนรูมีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง 
 2. การจัดการเรียนรูอยางบูรณาการ จะชวยลดความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา ลดเวลาการ
เรียนรูของผูเรียน เปนการแบงเบาภาระในการสอนของผูสอน 



 59 

 3. การเรียนรูแบบบูรณาการ  ทําให ผู เ รียนมีโอกาสใชความคิด  ประสบการณ 
ความสามารถ และทักษะตาง ๆ อยางหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรูทักษะกระบวนการและ
เนื้อหาสาระไปพรอม ๆ  กัน 
 4. การบูรณาการมีความหมายในทางการจัดประสบการณการเรียนรูหรือกระบวนการ
เรียนการสอนวา เปนการนําเนื้อหาความรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สัมพันธกันมาผสมผสานกันอยางลงตัว 
 สงัด  อุทรานันท  (2532 : 221)  กลาวถึงหลักสูตรบูรณาการวา  เปนหลักสูตรที่เกิดจาก
การผสมผสานกันระหวางเนื้อหาวิชาหลาย ๆ วิชา  จนไมปรากฏเดนชัดวาเปนเนื้อหาของวิชาใด
วิชาหนึ่ง  การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการเปนการหนีจากการเนนหนักในเนื้อหาวิชาที่มาก
จนเกินไป 
 พรชัย  หนูแกว  (2541 : 33)  กลาวถึงลักษณะของการบูรณาการไววาเปนการรวม
เนื้อหา  ความคิดรวบยอด  กิจกรรมการเรียนการสอนหรือทักษะที่สําคัญจากสองวิชาหรือ
มากกวาเขาดวยกัน สนองตอความตองการ  ปญหาและสภาพชีวิตจริงของผูเรียน  สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ชนาธิป  พรกุล (2544: 57-58)  ใหความหมายของ การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณทุกชนิดที่บรรจุอยูในแผนของหลักสูตร เปนการเชื่อมโยงในแนวนอน
ระหวางหัวขอและเนื้อหาตาง ๆ ที่เปนความรูทั้ง  3 ดาน ไดแก พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และ จิต
พิสัย การบูรณาการจะทําใหผูเรียนไดรับความรูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรับรูในเรื่องนั้น
อยางลึกซึ้ง การบูรณาการความรูเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะในยุคที่มีความรู ขอมูล ขาวสารมาก  
 สุมน    อมรวิวัฒน   (2544 : 13)   กลาววา  การบูรณาการ  หมายถึง  องครวมของ
องคประกอบยอยที่สัมพันธผสมกลมกลืนกันอยางดี ไดสัดสวน สมดุล นําไปสูการพัฒนาและ
บรรลุประโยชนสูงสุด 

จากสภาพคําจํากัดความที่กลาวมา สรุปไดวา การบูรณาการ  หมายถึง  การเชื่อมโยงกัน
ระหวางความรูจากศาสตรตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  เพื่อใหเกิดความรูใหมที่สามารถ
นําไปใชในการแกปญหาในการทํางาน สวนหลักสูตรบูรณาการ  มีความหมายถึง เปนการ
ผสมผสานและการเชื่อมโยงเนื้อหาในหลักสูตรตั้งแตสองวิชาขึ้นไป นํามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหม เพื่อใหเกิดเปนองคความรูสําหรับนําไปใชในการเสริมสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือใช
แกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหสําเร็จไปไดดวยดี 

การบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระและหลักสูตรในสถานศึกษาเปนกลยุทธทางการศึกษาที่
สําคัญในชั้นเรียน ฮารเด็น (Harden, 2000: 551-557) ไดเสนอแนะขั้นตอนการบูรณาการที่
เกี่ยวของกับการวางแผนและการประเมินผลหลักสูตรเพื่อประโยชนในการวิจัยและการสอน 
เปน 11 ขั้นตอน โดย 4 ขั้นตอนแรกเกี่ยวของกับศาสตรวิชาตางๆขั้นตอนที่ 5 ถึง 10 เกี่ยวของกับ
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สภาพการบูรณาการระหวางศาสตรของวิชาตางๆเขาดวยกัน และขั้นตอนสุดทาย คือผูเรียนมี
สวนรับรูรวมกันในการบูรณาการการเรียนการสอนของศาสตรตางๆเหลานั้น แตละขั้นตอนจึง
เปรียบเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดจากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 11 ดังรายละเอียดโดยยอในแตละขั้น 
ดังตอไปนี้ 

1. ความเปนอิสระของศาสตร (isolation)  ศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
เปนอิสระออกจากกัน การเรียนการสอนแตละรายวิชาดําเนินการไปตามผูสอนกําหนดไวโดยไม
มีการเกี่ยวของซึ่งกันและกัน จึงไมมีสภาพความสัมพันธใดๆกับวิชาอื่น 

2. การเริ่มตระหนักในความสัมพันธ (awareness)  ในขั้นตอนแรกความโดดเดี่ยวเปรียบ
ไดกับการเปนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง การทําใหเร่ิมตระหนักในความสัมพันธกับวิชาอื่นๆ
จะทําใหลดความโดดเดี่ยวลง ซ่ึงอาจดําเนินการไดโดยรายละเอียดตางๆในวิชาอื่นๆในหลักสูตร
ที่ใชรวมกันอยูเชน การศึกษาเอกสารหรือการสื่อสารที่กลาวถึงเปาหมายและวัตถุประสงคในแต
ละรายวิชาอื่นๆ  
 3. การประสานสัมพันธ (harmonization) ขั้นตอนนี้ ผูสอนเริ่มมีสวนรับผิดชอบในการ
สอนในวิชาอื่นๆ หรือชวยสอนในสาระหนวยอ่ืนๆในวิชาเดียวกันกับผูสอนคนอื่นๆ มีการ
ปรึกษาซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวิชาที่สอน กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ การสนทนาอาจจะ เกี่ยวของกับตัวผูสอนตัวตอตัว หรือ เปน
กลุมผูสอน กระบวนการกลุมที่เกิดขึ้นอาจมาจากผูสอนในรายวิชาโดยตรง หรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ในการดําเนินการกระบวนการกลุม  กระบวนการนี้ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิชา ขั้นตอนนี้จึงเปรียบไดเหมือนกับการเชื่อมโยง 
ศาสตรของวิชายังคงเปนอิสระแตเร่ิมมีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาไปสูศาสตรวิชาอื่นๆ 
 4. การผนึกเขาดวยกัน (nesting) การผนึกเขาดวยกันเปนขั้นตอนการบูรณาการของ
เปาหมายวัตถุประสงคของผูสอนคนหนึ่งไปสัมพันธกับทักษะที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูสอนในอีก
รายวิชาหนึ่ง การผนึกเขาดวยกัน หรือการโยงใยเปนรังผ้ึงทําใหศาสตรตางๆมีความสัมพันธใน
วงกวางขวางกวาเดิม แตสภาพการสอนและสาระยังคงเปนรายวิชานั้นอยู 

5. การรวมมือซ่ึงกันและกัน (temporal co-ordination) ขั้นตอนนี้ ผูสอนแตละรายวิชา
ยังคงรับผิดชอบในโปรแกรมการเรียนการสอนของตน ชวงเวลาของการสอนสาระยังเกี่ยวของ
กับสาระวิชาโดยตรง แตมีการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิชาอื่นๆ เชน การจัดตารางสอน
ในการอภิปรายผลการเรียนการสอนภายใตเนื้อหาวิชาแตละรายวิชาที่กําลังดําเนินการเรียนการ
สอนอยู 
 6. การแบงปน (sharing)  วิชา 2 วิชา อาจมีขอตกลงรวมกันในการวางแผนและได
ประโยชนรวมกันในการวางโปรแกรมการเรียนการสอน เปนการย้ําถึงแนวความคิดรวมกันที่มี
ตอทักษะและทัศนคติที่ไดจากการเรียนรู ตัวอยางในการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน เชน วิชา
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ของสาธารณสุขเด็กชุมชนอาจจัดรวมกับวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาสาธารณสุขเด็กและภาค
วิชาการฝกปฏิบัติทั่วไป  

7. การเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน (correlation)  ขั้นตอนนี้ยังคงเนนความเปนศาสตรของ
วิชาเดิมอยู การมีโอกาสสอนรวมกันขยายผลเปนการสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกัน การ
ดําเนินการในลักษณะนี้กอใหเกิดความสนใจในรายวิชาอื่นๆตามมา 

8. การสอนเสริมใหสมบูรณ (complementary)  การสอนเสริมใหสมบูรณเปนขั้นตอนที่
ผสมผสานระหวางสาระในรายวิชาและการบูรณาการการสอนรวมกัน การมีสวนรวมในการ  
บูรณาการเปนลักษณะที่สําคัญของหลักสูตร เปนการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรรวมกัน และ
ประเมินคารวมกันในตัวหลักสูตรการเรียนการสอน 

9. การจัดแบบคาบสาขาวิชา (multi-disciplinary)  ขั้นตอนนี้ไดแกการนําสาระของ
ศาสตรมาจัดการเรียนการสอนรวมกันอยางหลากหลายภายใตการจัดหลักสูตรที่เปนแนวทาง
เดียวกันทั้งเรื่องของแนวคิด ปญหาของสาระ หัวขอสาระที่ศึกษา ซ่ึงมีวีธีจัดการไดหลายรูปแบบ 
ขั้นตอนการบูรณาการขั้นนี้เกี่ยวของกับชื่อวิชาและสาระของวิชาที่จัดใหศึกษา ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูแตสาระที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับความเปนเอกลักษณของตัวผูเรียนวาสามารถเขาใจสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูไดอยางไร 

10. การจัดแบบสหสาขาวิชา (inter- disciplinary) ขั้นตอนการบูรณาการขั้นนี้ไดแก  
การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงสาระของวิชาสองสาขาขึ้นไปไวดวยกัน 

11. การจัดขามสาขาวิชา (trans- disciplinary) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการ 
บูรณาการหลักสูตร เปนการจัดกลุมทฤษฎีที่มีความเหมือนกันในแกนกลุมหนึ่งซึ่งไมไดมี
ความสัมพันธกันมากอน หรือ จัดกลุมศาสตรสัมพันธกันแตเพียงบางสวนเทานั้น การเรียนขาม
สาขาวิชาเปนกระบวนการของแตละบุคคลที่เกิดการรับรูสารสนเทศและประสบการณและ
สามารถกลั่นกรองไดจากมโนทัศน ความคิดและความรูสึกของผูเรียนโดยตรง 

โดยสรุป การบูรณาการหลักสูตรเปนวิธีกระตุนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวย
นักศึกษาใหเกิดความเชื่อมโยงในศาสตรตางๆที่กําลังศึกษาอยู (Seymour and Hewitt, 1997) 
กระบวนการเรียนการสอนมีการเชื่อมโยงกันอยูตลอดเวลา จุดมุงหมายของการศึกษาคือ        
การสรางความเขาใจในการใชสารสนเทศที่ไดรับแลวนํามาใชกับสถานการณที่พบใหม  

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 มีแนวคิดและตัวอยางของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการซึ่งสามารถนําไปใช
กับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา วิธีการนี้มุงเนนใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของ
สาขาวิชาตาง ๆ ได (Knowes, 1977; Newell, 1994; ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2542: 53-55) เปาหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนนผลผลิตตามที่ตองการใหมีคุณภาพระดับสูง การ
เรียนการสอนใชวิธีในรูปแบบการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมการยอมรับนับถือ
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ระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน ตองการใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ยอมรับ
แนวคิด    และมุมมองของผู อ่ืน มีความสามารถในการประเมินปญหา เขาใจประเด็นทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะหและบูรณาการ มีความคิดสรางสรรค คิดแบบมี
วิจารณญาณ มีความคิด    ไมยึดติดกับกฎเกณฑและมีมนุษยสัมพันธ   
 กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. มีทีมในการบูรณาการและทีมในการสอน (assembling an interdisciplinary team) 
หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะตองมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีผู
ชํานาญในดานตาง ๆ มารวมงานเพื่อใหเกิดการบูรณาการใน 1 วิชา ซ่ึงทีมงานจะชวยใหเกิดการ
อภิปราย การโตแยงและการหาขอสรุป 

2. เลือกหัวขอ (selecting the topics) ไดแก การเลือกประเด็นปญหา แนวคิดที่จะ
สามารถผสมผสานองคความรูหลายสาขาในการแกปญหารวมกัน  หัวขอที่เลือกตองสัมพันธกับ
ปญหาของสังคม สภาพปจจุบันของผูเรียน ความสนใจของผูสอนและผูเรียน 

3. ระบุรายวิชาที่มีการผสมผสาน (identifying disciplines)  มีการดําเนินงานที่จะ
วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระในหลักสูตร ระบุขั้นตอนของความสัมพันธของ
เนื้อหาวิชา 

4. พัฒนาสวนปลีกยอยของเนื้อหาสาระ (developing the subtext) เปนการพัฒนาจาก
เนื้อหาสาระหลักใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. จัดทําโครงสรางของวิชา (structuring the course) กําหนดความสัมพันธของแนวคิด
ซ่ึงเชื่อมโยงแตละวิชาเขาดวยกัน โดยยึดหลักเหตุผล ความตองการ และความเกี่ยวของสัมพันธ
กันของเนื้อหาวิชากับบริบททางสังคม 

6. เลือกประเด็นที่นาสนใจใหผูเรียนศึกษาคนควา (selecting readings) เพื่อใหผูเรียน
เกิดความสนใจเขาใจหลักการบูรณาการ และสัมพันธกับประสบการณของผูเรียน ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนสนใจศึกษา ทําใหมีความคิดที่กวาง ผูเรียนสามารถเรียนรูมากอน หรือคนพบดวยตนเอง     
ทําใหสามารถเขาใจประเด็นของสาระที่เรียนได 

7. การกําหนดแผนงาน (designing assignments) เปนการออกแบบงานหรือกิจกรรมที่
จะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจ มีความสามารถในการประเมินปญหา เขาใจประเด็นทาง   
จริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะหและบูรณาการ คิดอยางมีวิจารณญาณ 

8. การเตรียมรายละเอียดของวิชา (preparing course syllabus)  เปนการเตรียมที่จะตอง
แสดงใหผูเรียนเขาใจ มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 
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กระบวนการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังกลาวมีการ
นําไปใชปฏิบัติในการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ เชน นําไปใชกับแนวคิดของการ      
บูรณาการจริยธรรมในหลักสูตร และการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอรศาสตร  (Marin and 
Others, 1996) มีการเสนอแนวทางไวหลายประการ โดยการจัดรายวิชาเฉพาะ เชน จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอรและผลกระทบที่มีตอสังคม การจัดผสมผสานจริยธรรมทางคอมพิวเตอรในรายวิชา     
ที่มีอยู และการจัดเนื้อหาสาระจริยธรรมทางคอมพิวเตอรลงในวิชาหลัก เชน การทําโครงการ   
การฝกงาน   

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 15-16 ) ยกตัวอยางการบูรณาการการเรียนการสอนทางดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีวา ผูเรียนจําเปนตองเขาใจประเด็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม ทาง
สังคม กฎหมาย และจริยธรรมของศาสตรคอมพิวเตอร ดังนั้น ผูเรียนที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอรศาสตรควรจะไดรับการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ แสดงใหเห็นวา 
วิชาชีพไมใชแตรับผิดชอบเฉพาะผลงานในสวนที่เกี่ยวกับเทคนิคและผลผลิตเทานั้น แตตอง
รับผิดชอบตอผลที่ตามมาเมื่อเสนอผลงานนั้นตอสังคม สาธารณะ ผูใช และผูรวมงาน ดังนั้น จึง
ควรไดมีการสอนจริยธรรมทางคอมพิวเตอรใหแกผูเรียนที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอรศาสตร ซ่ึง
เทากับเปนการบูรณาการการสอนจริยธรรมควบคูไปกับเนื้อหาของวิชาที่ผูสอนกําลังดําเนินการ
ใชกิจกรรมตางๆประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

รูปแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ  จะเปน
รูปแบบในการพัฒนาลักษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ
อยางเปนศาสตรวิชาตางๆที่ไดสัดสวนสมดุลกันตามสาระในมาตรา  23 และ มาตรา 24 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในวิชาศึกษาทั่วไป  

มีการนําเสนอรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบขามคณะ
และขามสาขาวิชาในลักษณะที่ปฏิบัติไดจริง (พรชุลี อาชวอํารุง, 2538: 1-28) มีประเด็นหลักที่
เปนขั้นตอนในแนวปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ซ่ึงเปนแนวบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ดังตอไปนี้ 

1. ความสําคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนขามคณะ และขามสาขาวิชา 
2. ลักษณะความแตกตางคลายคลึงของหลักสูตร และการสอน แบบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ปญหาและอุปสรรค ในการจัดหลักสูตรขามคณะ และขามสาขาวิชา 
4. แนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนสหสาขาวิชาตามรูปแบบที่ปฏิบัติไดจริง 
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1. ความสําคัญของหลักสูตรและการเขียนการสอนขามคณะ และขามสาขาวิชา 
การอุดมศึกษาในประเทศไทยสะทอนปรากฏการณทางการอุดมศึกษาสากลที่เนนการฝก

ทักษะและวิชาชีพ เหนือการศึกษาทั่วไป อันเปนรากฐานของบัณฑิตที่รูรอบและสามารถ
แกปญหาสังคมทุกๆดานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  พบวามีความลมเหลวของการจัด
หลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วโลกปรากฏชัดเจน ตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1980 ใน
ลักษณะความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาซึ่งทําใหปญหามีมากขึ้น เชน จํานวนนิสิตลาออก
กลางคัน การเรียนรูที่ไมเพียงพอของนิสิตที่ไมตั้งใจศึกษาอยางจริงจัง คุณภาพที่ต่ําลงของนิสิต
ใหมทุกระดับตั้งแตปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ขวัญและกําลังใจและคุณธรรมที่เสื่อมโทรมใน
หมูคณาจารยนําไปสูปญหา “สมองไหล” และโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมที่บริหารควบคุมใน
กรอบของระบบราชการ (bureaucracy)ซ่ึงบั่นทอนเสรีภาพทางวิชาการ และสงผลสูความเปน
เลิศทางวิชาการที่ตกต่ําลงตามกัน(พรชุลี อาชวอํารุง, 2538: 1-2) การเนนเฉพาะความสามารถ
พื้นฐานทางวิชาชีพ หรือสาขาวิชาเฉพาะดานโดยที่นิสิตประสบความสําเร็จเพียงกลุมเดียว ไม
สนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยตอไปในปจจุบัน รูปแบบดั้งเดิม ซ่ึงแบงแยกการจัดการเรียน
การสอนตามสาขาวิชา (discipline) และคณะวิชาโดยเด็ดขาด ไมเหมาะสมตองานมหาวิทยาลัย 
(dysfunctional ) นั่นคือ รูปแบบดังกลาว ประสบความลมเหลวในการพัฒนาบัณฑิตไทย ที่มี
ความสามารถสรางสรรค และ ปรับเปลี่ยนไดตามปญหาที่ ซับซอนและกระทบหลายๆ 
องคประกอบในบริบทของการเมืองสังคม เศรษฐกิจและวิชาชีพ ในยุคไรพรมแดนที่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกไมโครเทคโนโลยีผันผวนอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะงานตลาดแรงงาน และความเสื่อมถอยของสังคมและนิเวศวิทยา 

2. ลักษณะความแตกตาง และความคลายคลึงของหลักสูตรและการสอนแบบตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ  
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักการอุดมศึกษา อาจแยกเปนประเภทหลัก ๆ 
ได 3 ประเภทโดยยึดความเปนสาขาวิชา (disciplinarity) ดานหนึ่ง และลักษณะสหสาขาวิชา 
(multidisciplinarity) อีกดานหนึ่งโดยประเภท "บูรณาการ" (integrated) ซ่ึงเชื่อมโยงพัฒนาจาก
สาขาวิชาสูสหสาขาวิชา (พรชุลี  อาชวอํารุง,2538: 12-14) แตละกลุมมีการจัดหลักสูตรและการ
สอน ดังนี้ 

2.1 กลุมเนนความเปนสาขาวิชา 
 2.1.1 ความเปนสาขาวิชา  (disciplinarity)  คือ การศึกษาเฉพาะเรื่องอยาง

ชํานาญการ (specialized) โดยการสอน และการวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่มีความคลายคลึงกัน 
(homogeneous) ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาอาจเปลี่ยนแปลงไป ทํานองเดียวกันกับเทคนิคการ
สอน และการวิจัยซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามการปฏิบัติของผูสังกัดศาสตรหรือสาขานั้น ๆ 
อยางไรก็ดี ยังคงมีการตกผลึกภายใน และความตอเนื่องภายในเนื้อหาวิชาที่ยังคงอยูเชนเดมิถาวร 



 65 

ตลอดจนกระบวนการที่มีการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ศาสตรหรือสาขาวิชาทั้งหมด
ทั้งปวง ยังจับกลุมกับศาสตรหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งที่สัมพันธกันและไมสัมพันธกัน และการ
หยิบยืมจากกันนั้นเกิดขึ้นไดเปนธรรมดา  

 2.1.2 รายวิชาของสาขาขั้นนํา (introductory disciplinary courses) คือ การมอง
ภาพรวมของศาสตร หรือสาขาวิชาหนึ่ง เชน การอุดมศึกษาขั้นนํา และวิชาขั้นนําอื่น ๆ ในทุก
ศาสตร หรือสาขาวิชา   

2.1.3 รายวิชาของสาขาวิชาขั้นสูง (advanced disciplinary courses) คือ กลุม
วิชาเฉพาะทางตามความชํานาญภายในศาสตรหรือสาขาวิชาใด ๆ รายวิชา เชน มนุษยวิทยาเชิง
ภายภาพ (physical anthropology)   

2.2 กลุมรวมสาขาวิชา 
 2.2.1 ลักษณะคาบสาขาวิชา (interdisciplinarity) คือ ปฏิสัมพันธระหวาง

สาขาวิชา หรือศาสตรตั้งแตสองศาสตรขึ้นไป ซ่ึงอาจสัมพันธกันก็ได โดยอาศัยโปรแกรมการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคที่จะบูรณาการมโนทัศน วิธีการและขอสรุป ใน
กระบวนการนี้การปฏิสัมพันธเปนไปซึ่งกันและกัน โดยท่ีศาสตรหนึ่งไมเปนรองศาสตรหนึ่ง 
ภายใตมโนทัศนของลักษณะวิชานั้น  

2.2.2 สหสาขาวิชา (multidisciplinarity)  คือ  การนําศาสตรหรือสาขาวิชาสอง
อยางมาบูรณาการกันในลักษณะรูปแบบ  (modules) ภายในศาสตรกลุมนั้น ๆ และ นํามาใชใน
ลักษณะของหลักสูตรหรือโปรแกรมหนึ่งเดียว เชน หลักสูตรในวิทยาลัยอ็อกฟอรด ที่เรียกวา  
"Greats" ซ่ึงหมายถึง เร่ืองคลาสสิคตาง ๆ และหลักสูตร " Modern Greats" ซ่ึงหมายถึง ปรัชญา 
รัฐศาสตร และ เศรษฐศาสตรซ่ึงนิสิตนักศึกษาที่ดี ตองมีความสามารถที่จะบูรณาการเนื้อหาใน
ศาสตรตาง ๆ กลุมนั้น ๆ ไดดวยตนเอง โดยอาจารยไมจําเปนตองชี้นําอยางชัดเจน ในปจจุบัน 
เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกลุมศาสตร เชน โมเลกุลศึกษา  (Molecular Studies)  แทนที่จะจัดภาควิชา
เฉพาะศาสตรแบบดั้งเดิม เชน ภาควิชาเคมี การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนผูเรียน และการบูรณา
การศาสตรตาง ๆ ในกลุมจะชัดเจนขึ้น ในรูปของวิชารวม  (joint courses)  และการจัดลําดับ
ความสําคัญของวิชาการดานตาง ๆ ยอมชัดเจนขึ้นดวย  

ลักษณะขามสาขาวิชา (transdisciplinarity) หมายถึง การจัดกลุมทฤษฎีที่มีความ
เหมือนกันในแกนกลุมหนึ่ง  (common sets of axioms)  ซ่ึงมิไดมีการนํามาสัมพันธกันมากอน 
หรือเปนการจัดกลุมศาสตรสัมพันธกันแตเพียงบางสวนเทานั้น ตั้งแตทศวรรษที่ 1950 เปนตน
มา ไดมีการจัดกลุมวิชาใหม ๆ ในลักษณะนี้ขึ้นมากมาย เชน วิชาการวิเคราะหระบบ ทฤษฎี
เกมส ซ่ึงกลุมวิชาการเหลานี้มีโอกาสพัฒนาขึ้นเปนศาสตรของตนเองโดยเฉพาะไดในอนาคต 
กระบวนการเรียนการสอนวางจัดใหนิสิตมีการรับวิธีการคิดแบบขามสาขาวิชาโดยไมตองผาน
การเรียนแบบคาบสาขาวิชา (interdisciplinarity) 
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กลุมนักวิชาการที่ไมเห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอนเปนภาควิชาที่ขาดจากกัน 
โดยเด็ดขาด  (departmentalization) พยายามเสนอแนวความคิดขามสาขาวิชา และคาบสาขาวิชา
นี้ในรูปของ วิชาสัมมนากอนจบการศึกษา และ ปจฉิมนิเทศ แนวความคิดเหลานี้กาวหนาไมได
จากปรัชญาที่กลาวมานี้ แตจําเปนตองนําไปปฏิบัติไดจริง 

2.3 กลุมกึ่งกลางระหวางกลุมเนนความเปนสาขาวิชาและกลุมรวมสาขาวิชา  
       กลุมกึ่งกลางระหวางกลุมเนนความเปนสาขาวิชาและกลุมรวมสาขาวิชา ไดแกกลุม

บูรณาการบางสวน (semi-integrated) หรือ หลักสูตรบูรณาการ (integrated curriculum) กลุมนี้
เปนความพยายามที่จะจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนที่นําศาสตรหลาย ๆ ศาสตรมาบูรณา
การอยางแทจริง จนแทบไมเห็นลักษณะของศาสตรที่มารวมกันแตละศาสตรอยางชัดเจน แต
เปนการบูรณาการแบบตรงเปาหมาย การแกปญหาลักษณะนี้ จะเปนการคัดสรรแตละหัวขอ 
(topics) ในแตละศาสตรที่ตรงกับการแกปญหา และนํามาจัดระบบระเบียบ ผสมผสานกันใหม
กอใหเกิดวิชาใหม ๆ ขึ้น ตัวอยางในวิชาของกลุมนี้ ไดแก วิชาสัมมนานิสิตปหนึ่ง  (freshman 
seminars) และวิชาสัมมนานิสิตปสุดทาย (senior seminars) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
ตน  

3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดหลักสูตรขามคณะและขามสาขาวิชา  
 ปญหาและอุปสรรคอาจจําแนกได 5 ประเภท คือ 

3.1 ปญหาเชิงมโนทัศน (conceptual problems) เปนปญหาที่ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ
ในเรื่องของสหสาขาวิชา หรือหลักสูตรขามภาควิชาไมตรงกัน กอใหเกิดคณาจารย และกลุม
นิสิตตลอดจนผูบริหารเปน 2 ฝาย คือ การจัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง (specialization) และ
การจัดตามภาควิชาที่เปนเอกเทศ (departmentalization) ฝายหนึ่ง และ การจัดการเรียนการสอน
แบบการศึกษาทั่วไป (gereralization) และการจัดแบบขามภาควิชา (interdepartmentalization) 
อีกฝายหนึ่ง 

3.2 ปญหาเชิงปรัชญา (philosophical problems)  ในการแกไขปญหาเชิงมโนทัศนมี
วิธีการปลูกฝงปรัชญาใหมทฤษฎีใหม ๆ ใหเปนที่ยอมรับในคณะวิชา ภาควิชา ในหมูผูบริหาร 
อาจารย และนิสิต วาโลกปจจุบันในยุคโลกภิวัตนและโลกอนาคตนั้นบัณฑิตจําเปนตองเรียน 
ตามหลักสูตรสหสาขาวิชา จึงจะสามารถแกปญหาสังคม ตลอดจนติดตามและผลักดัน การ
เจริญกาวหนา ทั้งทางดานวิชาการและการประยุกตความรูจริงเพื่อสังคม มิฉะนั้น จะไมเกิดความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา  

3.3 จํานวนวิชาในหลักสูตรมากเกินไป และมีเปาหมายและวัตถุประสงคในหลักสูตร
การสอนมากเกินไป (overloading of  courses and purposes) ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
การสอนระดับอุดมศึกษามักจะมีแตการเพิ่ม ไมคอยมีการลดหรือการปดวิชา เพราะอาจารย
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ประจําวิชายอมเห็นความสําคัญของวิชาที่ตนเองสอนอยู และตอตานการยุบ เลิก หรือ รวมวิชา
เหลานั้นในรูปความรวมมือเชิงสหสาขาวิชา ทําใหเกิด "สภาพวิชาลนหลักสูตร" 

3.4 ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม ๆ (impact of technology) ในยุคไมโคร
อิเล็กทรอนิกสนี้ สนับสนุนใหเกิดความหลากหลาย และการเนนเฉพาะทางมากขึ้น มีการพัฒนา
ศาสตรตางๆ ใหลุมลึกมากกวาในแนวกวางและครอบคลุม ดังตัวอยาง การพัฒนาซอฟตแวร  
ตาง  ๆ ทางคอมพิวเตอร ซ่ึงเนน เฉพาะศาสตรเฉพาะทาง เชน SPSS  สําหรับสังคมศาสตร และ
มีโปรแกรมอื่นๆ ตาง ๆ กันไป  

3.5 การบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย ลักษณะการบริหารและการจัดการของ
มหาวิทยาลัยในรูปของการตัดสินใจลดหลั่นเปนขั้น ๆ ตามสายงาน (buraucracy) นั้น ไม
เอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการดําเนินงาน
ตามการตัดสินใจบางเรื่องแลวเพราะลักษณะการบริหารประเภทนี้ มีความลาชาเปนปกติวิสัย ซ่ึง
บั่นทอน ความเปนเลิศ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขวัญและกําลังใจ  

4. แนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนสหสาขาวิชาตามรูปแบบที่ปฏิบัติไดจริง  
    แนวทางเพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบไดจริงนี้ ไดเสนอไวเปน 5 ขั้นตอน คือ  

1. การบงชี้คุณลักษณะที่จําเปนตอการจัดหลักสูตร และการสอนสหสาขาวิชา 
2. การกําหนดสมรรถนะ 
3. การวางแผนและปฏิบัติตามแผนของโปรแกรม 
 3.1 เปาหมายและวัตถุประสงค 
 3.2 หลักสูตรและการสอน 
 3.3 คณาจารย 
 3.4 การบริหาร 
4. การเตรียมวัตถุประสงคหลักสูตรการเรียนการสอนสหสาขาวิชา 
5. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนสหสาขาวิชา  

 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธเกี่ยวกับวิธีการสรางรูปแบบเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีแนวทางในการสรางรูปแบบในการ     
บูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน ดังตอไปนี้ 
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ตอนที่ 6 การสรางรูปแบบ 
 ความหมายของรูปแบบ 
 ราจ (Raj, 1996) ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) ในหนังสอื Encyclopedia 
of Psychology and Education ไว 2 ความหมาย ดังนี ้
 รูปแบบ คือ รูปยอของความจริงของปรากฏการณ  ซ่ึงแสดงดวยขอความจํานวน หรือ
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งขึ้น 
 รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ 
 สุบรรณ  พันธวิศวาส และ ชัยวัฒน ปญจพงษ (2522) ไดใหความหมายของรูปแบบไว
วา คือ รูปยอที่เลียนแบบความสัมพันธของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปนระเบียบสามารถเขาใจ
ลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้นได 
 สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง โครงสราง โปรแกรม แบบจําลอง หรือตัวแบบที่จําลอง
สภาพความเปนจริง ที่สรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวามีส่ิงใดบางที่จะตอง
นํามาศึกษาเพื่อใชแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ
ขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ  
 

 ประเภทของรูปแบบ 
 ตามความคิดของ สไตเนอร (Steiner, 1988) รูปแบบแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (practical model or model-of) รูปแบบประเภทนี้ เปนแบบจําลอง
ทางกายภาพ เชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 
 2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (theoretical model or model-for) เปนแบบจําลองที่สรางขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวยให
เกิดรูปแบบที่มีโครงสรางตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 
 รูปแบบตามความคิดของ คีพ (Keeves, 1988: 565-570) จําแนกออกไดเปน 5 รูปแบบ 
คือ 
 1. รูปแบบคลาย (analogue models) คือ เปนรูปแบบที่มีความสัมพันธกับระบบกายภาพ 
มักเปนรูปแบบที่ใชในวิทยาศาสตรกายภาพ เปนรูปแบบที่นําไปใชอุปมากับสิ่งอื่นได เชน 
รูปแบบแบบจําลองระบบสุริยะ กับระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารจําลอง กับระบบธนาคารที่
เปนจริง แบบจําลองการผลิต กับการผลิตจริง เปนตน 
 2. รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือใหความหมาย (semantic models) คือ เปนรูปแบบที่
ใชภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะชวยใหใชวิธีการอุปมาในการ
พิจารณาดวยภาษา มากกวาที่จะใชวิธีอุปมาในการพิจารณาดวยโครงสรางกายภาพ 
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 3. รูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงการ (schematic models)  
 4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical models) คือ เปนรูปแบบที่กําหนด
ความสัมพันธขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงกชันทางคณิตศาสตร 
 5. รูปแบบเชิงเหตุผล (causal models) คือ เปนรูปแบบที่มีโครงสรางเปนสมการเชิงเสน 
ที่ประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 
 

 การสรางรูปแบบ 
 การสรางรูปแบบ คือการกําหนดมโนทัศนที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนระบบเพื่อ
ช้ีใหเห็นชัดเจนวา รูปแบบเสนออะไร เสนออยางไร เพื่อใหไดอะไร และสิ่งที่ไดนั้นอธิบาย
ปรากฏการณอะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหม ๆ (Keeves, 1988: 560)  ดังรายละเอียดการ
สรางรูปแบบตอไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการสรางรูปแบบ (Keeves, 1988: 560) 
 

 กลาวโดยสรุป  รูปแบบที่จะนําไปใชใหไดประโยชน สูงสุดนั้น  รูปแบบตอง
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได สามารถ
ขยายความผลทํานายไดกวางขวางขึ้น และสามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ สําหรับการพัฒนา
รูปแบบนั้นผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสรางรูปแบบ นําเอาขอมูลที่จัดเก็บมา
วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดความสัมพันธขององคประกอบของรูปแบบ กําหนด
โครงสรางและขอเสนอของรูปแบบอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณที่
มุงหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงแบบ  กอนนํารูปแบบไปใชงานจริง ประเมินผล
หลังจากการนํารูปแบบไปใชงานจริง 

 

มโนทัศน 
concepts 

ตัวแปร 
variables 

ขอเสนอ 
proposition

รูปแบบ 
models 

ผลการทํานาย 
solution 

การวัด 
measurement 

สรางความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปร 

Relating variables 

ความสัมพันธระหวาง
ขอเสนอ 

การทํานาย 
pediction 
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ตอนที่ 7 การวิเคราะหสาระ (content analysis) 
 

ความหมายของการวิเคราะหสาระ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของการวิเคราะหสาระ ดังนี้ 
 การวิเคราะหสาระ คือ เทคนิคที่ชวยใหผูวิจัยสามารถศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยใน
วิถีทางที่ถูกตอง โดยผานกระบวนการวิเคราะหการสื่อสารของบุคคล (Fraekel & Wallen, 2000)  
 การวิเคราะหสาระ คือ เทคนิคการวิจัยสําหรับการอางอิงโดยการจําแนกแยกแยะ
คุณลักษณะของขอมูลเอกสารอยางเปนระบบและอยางเปนปรนัย (Stone, 1966) 
 การวิเคราะหสาระ คือ เทคนิคการวิจัยสําหรับการอางอิงที่เที่ยงตรงจากขอมูลสูบริบท
ของผูวิจัย (Krippendorff, 2004) 
 การวิเคราะหสาระ  คือ การนําขอมูล ขอสนเทศ มาจัดใหเปนโครงสรางที่เปนระบบ
ระเบียบ แลวนํามาสกัด จําแนกประเด็น จัดกลุม ลดทอนขอมูล เรียงลําดับ ใหน้ําหนัก ช้ี
ความสัมพันธ เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นของขอมูลเหลานั้น นําไปสูการเกิดขอสรุปใหม 
 สรุปไดวา การวิเคราะหสาระ คือเครื่องมือหรือเทคนิคอยางหนึ่งของการวิจัย ที่มุงเนน
การอางอิงที่มีความเที่ยงตรง แมนยํา และเชื่อถือได โดยการจัดการสื่อสารและขอมูลหลักฐาน
ทั้งหลายที่มีอยูใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยลดเวลาและเทศะ แลวทําการวิเคราะหเนื้อหาใน
ดานความสัมพันธ จํานวนความถี่หรือคุณภาพของขอมูล ดึงเนื้อหาออกมาแสดงใหเห็นชัดเจน 
จากนั้นนํามาสรุปเปนขอสรุปใหม 
 

 หลักการของการวิเคราะหสาระ 
 ในการที่จะนําการวิเคราะหสาระซึ่งเปนเทคนิคอยางหนึ่งของการวิจัยไปใชนั้น ผูใช
จะตองเขาใจหลักการที่แทจริงของการวิเคราะหเสียกอน หลักการที่สําคัญของการวิเคราะห
สาระมีดังตอไปนี้ (Krippendorff, 1980; Fraekel & Wallen, 2000; พรชุลี  อาชวอํารุง, 2543)  

1. ขอมูลตองสื่อความหมายได และเปนประเด็น 
2. เปาหมายของการวิเคราะหสาระตองชัดเจน 
3. องคประกอบที่เกี่ยวของคือ ระบบ มาตรฐาน ดัชนีบงชี้  ส่ิงที่นําเสนอ  ภาษา และ

การสื่อสาร และกระบวนการวิเคราะหสาระ 
4.  กระบวนการวิเคราะหสาระตองไมกระทบกระเทือนตอกลุมตัวอยาง 
5. มีการยอมรับเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไมเปนทางการ 
6. ขอมูลของการวิเคราะหสาระ เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
7. ความสอดคลองและความตรงของขอมูล เปนคุณลักษณะที่สําคัญ 
8. ความเที่ยงตรงของขอมูลตองสามารถตรวจสอบได 
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ขั้นตอนการวิเคราะหสาระ 
 แฟรงเคล และวอลเลน (Fraenkel and Wallen, 2000) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการ
วิเคราะหสาระไววา ประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมาย 
2. นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
3. กําหนดหนวยวิเคราะห 
4. หาและจัดความสัมพันธของขอมูล 
5. พัฒนาการใหเหตุผล 
6. พัฒนาแผนการสุมตัวอยาง 
7. จําแนกและใหรหัสขอมูล 
8. วิเคราะหขอมูล 
คริพเพนดอรฟ (Krippendorft, 2004: 83-87) กําหนดขั้นตอนในการวิเคราะหสาระซึ่งมี

วิธีดําเนินการ 6 กระบวนการ คือ 
1. การกําหนดหนวยสาระ (unitizing) 
2. การสุมกลุมสาระ (sampling) 
3. การบันทึกและกําหนดรหัส (recording/coding) 
4. การลดทอนสาระ (reducing data) 
5. การวิเคราะหสาระ (abductively inferring contextual phenomena) 
6. การอธิบายและสรุปสาระ (arrating the answer to the research question) 
กระบวนการในขั้นตอนที่ 1-2 เปนขั้นตอนของการออกแบบการกําหนดกรอบความคิด  

การสืบคนความเหมาะสมของขอมูล   การพัฒนาการสุมกลุมสาระ  การพัฒนาโครงสรางและ
รหัสสาระ การสืบคนกระบวนการที่สามารถปรับแตงใหเขากับบริบท  
 กระบวนการในขั้นตอนที่ 3-4  เปนขั้นตอนของการดําเนินงานการจําแนกและอธิบาย
หนวยขอมูล การลดทอนขอมูล และการแปลงขอมูลไปสูรูปแบบที่ขอมูลมีความสัมพันธกัน การ
วิเคราะห การจําแนก  แยกแยะรูปแบบการอางอิง   
 กระบวนการในขั้นตอนที่ 5-6 เปนขั้นตอนของการรายงานดวยวิธีการวิเคราะหสาระที่
พบจากการเปรียบเทียบสาระ สามารถสรุปและอธิบายสาระที่คนพบ และนําเสนอผลที่คนพบ 
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 แนวทางในการพัฒนาการวิเคราะหสาระ 
 พรชุลี   อาชวอํารุง (2544) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการวิเคราะหสาระ ซ่ึงชวยให
กระบวนการในการวิเคราะหสาระบรรลุผล ไดแก 
 1. การพัฒนาลําดับความสําคัญ (priority development)   คือ ควรจะตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลังของทุกประเด็นในรายการนั้น โดยอาศัยเกณฑ 

2. การใหน้ําหนักและจัดอันดับ (weigh and rank)  คือ ใหน้ําหนักและจัดอันดับของ
ขอมูลและประเด็นที่เปนเหตุเปนผล 

3. การเพิ่มรายการใหบริบูรณ (enriching) คือ จัดทํารายการเริ่มตนประกอบดวย 2-3 
ประเด็น แลวขยายรายการใหคลุมเนื้อหาอยางบริบูรณ 

4. การจับคูที่เสริมกัน (complimentary the list) คือ พัฒนาขอมูลในรูปแบบของรายการ
ที่จับกันเปนคู ๆ ซ่ึงเสริมกัน เชน ผูบริหาร-อาจารย อาจารย-นักศึกษา เปนตน 

5. การจับคูที่ตรงกันขามกัน (opposing pairs) คือ พัฒนาขอมูลในรูปแบบของรายการที่
จับกันเปนคู ๆ ซ่ึงตรงกันขามกัน เชน มีเหตุผล-ไมมีเหตุผล เห็นดวย-ไมเห็นดวย เปนตน 

6. ส่ิงจําเปนที่ตองรู (we need to know) คือหาขอมูลที่จําเปนตองมีการประมวล ให
ครอบคลุมเกินกวาที่ออกแบบไว 

7. รายการคําถาม (question list) คือ พัฒนารายการคําถามที่ไมใชขอคําถาม เพื่อใชใน
การสัมภาษณ ตัวอยาง เชน แนวทางในการสรางแผนกลยุทธ เปนตน 

8. การตัดสินใจ (making  decision) คือ หาทางเลือกที่อาจเปนไปไดทั้งหมดในเรื่องที่
กําลังศึกษา วิเคราะหขอดีขอเสียแตละทางเลือก พิจารณาตัดสินทางเลือกดวยความรอบคอบ 

9. เหตุและผล (causes and reason) คือ พัฒนาเหตุผลหรือสาเหตุของปญหาในเรื่องที่
ศึกษา ทําการสังเคราะหขอเสนอทั้งหมดเพื่อหาขอยุติในการแกไขหรือตัดสินปญหานั้น ๆ  

10. การพัฒนาเกณฑ (criteria development) คือ มีการพัฒนาเกณฑ สําหรับการพิจารณา
ในแตละเรื่อง 

11. รายการที่กอปญหา (bug list) คือ พิจารณาถึงสิ่งที่อาจกอใหเกิดปญหาในขอบเขตที่
กําลังศึกษาอยู 

12. รายการที่พึงประสงค (wish the list) คือ จินตนาการ ระดมความคิด ใหไดในสิ่งที่พงึ
ประสงคเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังศึกษาอยู ทั้งในแงความเปนไปไดและบริบท 

13. การขยายรายการ (expand the list) คือ พัฒนารายการที่อาจจะขยายหรือเพิ่มเติมได
อีกหลังจากที่ไดศึกษาไปแลว 

14. การใหคําแนะนํา (advice giving) คือ การนําเรื่องที่ศึกษาในเรื่องเดียวกันในอนาคต
มาวิเคราะห สังเคราะห และอภิปรายเปนรายการของทั้งหมด 
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สรุปไดวา การวิเคราะหเนื้อหาจะเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้ คือ ระบบ มาตรฐาน ดัชนีบงชี้ 
การสื่อสาร กระบวนการวิเคราะห และการนําเสนอ 

 

การเขียนภาพเดนโดรแกรม 
การเขียนภาพเดนโดรแกรม (dendrogram) เปนการนําเสนอขอมูลที่ใชประกอบกับการ

วิเคราะหสาระในกรณีที่ขอมูลของสาระที่วิเคราะหมีเปนจํานวนมากและจําเปนตองแยกแยะ
ประเด็นของสาระใหไดประเด็นหลักที่ตองการ (Krippendorff, 2004: 208-210)  ขอมูลที่
นําเสนอดวยภาพเดนโดรแกรมจะเปนขอมูลที่อยูในรูปสาระตางๆที่ไดจากการวิเคราะหสาระ
ของแตละเรื่อง ซ่ึงชี้ใหเห็นวาในแตละประเด็นประกอบไปดวยประเด็นยอยๆ อะไรบาง ทําการ
ลดทอนขอมูลลงไปตามลําดับ เพื่อใหไดประเด็นหลัก หรือ คําหลัก ประเด็นตางๆ เหลานี้อาจจะ
เปนสาระ วิธีการ ผลกระทบ กระบวนการ เปนตน ดังนั้น การเขียนภาพเดนโดรแกรมจึงสามารถ
แสดงใหเห็นประเด็นหลักและประเด็นรองยอยๆของสาระที่อยูในกลุมเรื่องเดียวกันไดอยาง
ชัดเจน 

ขั้นตอนการเขียนภาพเดนโดรแกรมมีดังนี้ 
1. อานและสรุปสาระในเรื่องที่กําลังศึกษา โดยใชเทคนิควิเคราะหสาระ เพื่อประมวล

สรุปสาระที่สําคัญของเรื่อง แลวเขียนสรุปสาระสําคัญใหไดประเด็นหลักและประเด็นรองยอยๆ 
ลงในแผนสรุปการวิเคราะหสาระ โดยใชแผนสรุปวิเคราะหสาระ 1 แผนตอ 1 รายการอางอิง ทํา
เชนนี้จนครบเอกสารที่คนพบตามตองการ ผลที่ได คือ จํานวนแผนแบบสรุปจํานวนมากมาย  
สาระในแผนสรุปนี้มีเนื้อหาสาระของเรื่องตางๆที่บงบอกถึงประเด็นหลักและประเด็นรองยอยๆ 

2. นําแผนสรุปวิเคราะหแตละแผนมาจัดกลุมสาระเพื่อแยกและจัดกลุมเรื่องเดียวกันไว
ดวยกัน และอานวิเคราะหอีกครั้ง เพื่อใหไดประเด็นหลักและประเด็นรองยอยๆออกมาดวย
วิธีการขีดเสนใตคําเหลานั้น แลวนําคําเหลานั้นมาเขียนภาพเดนโดรแกรมแตละเรื่อง แตละแผน
จํานวนมากมายหลายแผน 

3. นําการเขียนภาพเดนโดรแกรมแตละเรื่อง แตละแผนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อศึกษา
ความถี่ที่ผูเขียนเอกสารตางๆไดกลาวถึงเรื่องนั้นๆ เร่ืองใดที่มีความถี่ในการกลาวถึงมาก แสดง
วาเรื่องนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง และใหคงความเปนประเด็นหลักไว ผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ทําให
ทราบวาเนื้อหาแตละเรื่องนั้นอะไรเปนเนื้อหา อะไรเปนผลกระทบที่เกิดขึ้น อะไรเปนเรื่อง
สําคัญรองลงมา 

4. รวบรวมเรื่องที่เปนเรื่องเดียวกัน ทําการลดทอนขอมูลและสรุปใหไดเปนประเด็น
หลัก คําหลัก และกําหนดเปนศัพทสัมพันธเพื่อกําหนดความหมายในการใชสรางเปนรูปแบบ
ตอไป 
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ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากเอกสารทุกประเภทที่
พบ สกัดขอมูลออกมาเปนประเด็น ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน กําหนดหนวยของการ
วิเคราะห จําแนกประเด็นโดยการจัดกลุม จัดเรียงลําดับ ลดทอนขอมูล ใหน้ําหนักขอมูล จัดทํา
รายการเริ่มตนแลวขยายรายการใหครอบคลุมเนื้อหาอยางสมบูรณ การวิเคราะหขอมูลนั้นจะ
คํานวณความถี่ของรายการที่คนพบจากเอกสารตาง ๆ ในการนําเสนอรายการและประเด็นตาง ๆ 
และผลของการวิเคราะห จะนําเสนอในรูปของหัวเร่ือง  ตารางสรุปวิเคราะหสาระ และ ตาราง
ความเชื่อมโยงของหัวเรื่อง ผูวิจัยคํานึงถึงความสอดคลองและความตรงของขอมูลเปนประเด็น
สําคัญ 
 

ตอนที่ 8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
 

งานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนมักพบวา ผลผลิตของนักศึกษายังไมสามารถ
ตอบสนองใหบัณฑิตที่จบมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลายดาน โดยเฉพาะในประเด็นของ
ความมีคุณธรรม และจริยธรรม รายงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร 
ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) ไดสรุปผลการวิจัยที่ตองการให
เกิดคุณลักษณะของผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบซึมซับ ใหเกิดความรู ความเขาใจ      
เจตคติ ความตระหนัก และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูแบบซึมซับใหเปน
คุณสมบัติที่เกิดขึ้นทีละนอย สะสม และซึมลงเปนนิสัยสันดาน และ สัมมาทิฏฐิ  เปนความรูที่
แจมชัดพรอมที่จะฉายออกมาเปนพฤติกรรมที่ดี พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกระบวนการเรียนรูแบบซึม
ซับที่ตองใชสติและปญญากํากับ 
 วารีรัตน แกวอุไร และ คนอื่นๆ (2544: หนา ค-จ) สรุปผลรายงานการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและตรวจสอบความตรงของรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น โดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
พัฒนา ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู การศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึกครูและ
รักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะแตกตางกัน คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจํานวน 7 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  
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 ขอคนพบจากการวิจัยพบวาไดรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่มีองคประกอบ
ยอย 7 องคประกอบ ไดแก 1) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู        
2) ลักษณะกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงค 3) แนวดําเนินการจัดการความรู 4) ส่ือและแหลง
การเรียนรู 5) กระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 6) องคประกอบ/ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 7) ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงค คือ คนดี คนเกงหรือคนมีปญญา คนมี
ความสุข ใฝรูและรักที่จะเรียนตลอดชีวิต ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูพบวา รูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบที่เนน
ผลลัพธโดยมีฐานความคิดในการพัฒนาจากคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ทางดานกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย รายงานการวิจัยของ พรพิพัฒน เพิ่มผล (2545) เร่ือง รูปแบบการพัฒนานิสิต
นักศึกษาเพื่อสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร สถาบันราชภัฏ ไดศึกษาและ
วิเคราะหจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร สถาบันราชภัฏ โดยสรางรูปแบบการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร สถาบันราชภัฏ และ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร ใชวิธีดําเนินการวิจัย
เชิงบรรยายและกึ่งทดลอง โดยสรางแบบวัดลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร 
และสรางรูปแบบการพัฒนาเพื่อสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพ แลวนําไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาครูช้ันปที่ 1  
 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตรดานความมีวินัยและ
ความซื่อสัตยอยูในขั้นตอบสนอง สวนดานความอดทน ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด และความยุติธรรม อยูในขั้นเห็นคุณคา 
รูปแบบการพัฒนาลักษณะจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใชยุทธวิธีการกระจางคานิยมและการมีสวน
รวมสามารถพัฒนาลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครูใหสูงขึ้น นักศึกษากลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยลักษณะจริยธรรมวิชาชีพสูงกวากลุมควบคุม และสูงกวากอนการทดลอง 

 

งานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป   
ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บวิชา

ศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน สรรรัชต หอไพศาล (2544) ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการวิจัยวาเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปดวยการเรียนการ
สอนผานเว็บ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาในดานการเรียนรูแบบนําตนเอง การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อ
วิเคราะหคาใชจายในการดําเนินการของสถาบัน คาใชจายของผูเรียน รวมถึงผลที่ไดรับดานอื่น  
ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลจากแนวคิดพื้นฐานของวิชาศึกษาทั่วไป การเรียนการสอนผานเว็บ
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และการเรียนรูแบบนําตนเอง มาสรางเปนระบบการเรียนการสอนผานเว็บวิชาศึกษาทั่วไปนําไป
ทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมชั้นปที่1 ที่ลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียน   
ที่ 2 ปการศึกษา 2543 จํานวน 60 คน ทําการสุมโดยวิธีจับคู ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสม เขากลุม
ทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน ดําเนินการสอนระยะเวลา 15 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง 
รวม 30 ช่ัวโมงในกลุมควบคุม ในกลุมทดลองขึ้นอยูกับผูเรียน ทั้งนี้ผูเรียนจะตองศึกษาดวย
ตนเองผานเว็บอยางนอย 1 คร้ังตอ 1 แผนการเรียนและมีการเขาพบผูสอนเพื่อสรุปผลงานตามที่
กําหนด  
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกลุมทดลองมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย
คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองและคุณลักษณะความมีคุณธรรม จริยธรรม สูงกวากลุม
ควบคุม แตมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยคุณลักษณะการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ํากวากลุมควบคุม ภายหลังการสอนพบวานักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกลุมทดลองมี
คาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง คุณลักษณะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคุณลักษณะความมีคุณธรรม จริยธรรม สูงกวากอนการทดลอง และ การวิจัยพบวา ระบบ
การเรียนการสอนผานเว็บที่ไดพัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่เรียนวิชา
ศึกษาทั่วไปไดไมแตกตางจากการเรียนแบบปกติ 

ภุชงค  โรจนแสงรัตน  (2543)  ทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลการบูรณาการสอนโครงงาน
ออกแบบในวิชาออกแบบพาณิชยศิลปโดยอินเทอรเน็ต  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต  วิชาเอกศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัย
พบวา  1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางในการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  2)  อินเทอรเน็ตชวยเปนสื่อในการสรางแรงจูงใจในดานการสรางผลงาน
ออกแบบของผูเรียนไดในระดับปานกลาง  3)  ผูเรียนมีความคิดเห็นวาการนําอินเทอรเน็ตมาใช
ผสมผสานกับการเรียนตามปกติเพื่อใชในการกําหนดขอแกปญหาในงานออกแบบมีความ
เหมาะสมมากที่สุด  และมีแนวโนมวาผูเรียนใหความสนใจในการจัดกิจกรรมบูรณาการที่ใช
อินเทอรเน็ตเปนสื่อควบคูกับการสอนในหองเรียนศิลปะในอนาคต 

 

งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ในการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผูบริหารการศึกษาจะเนนในเรื่องการ
บริหารทางวิชาการ เชนการจัดการความรู บุญสง หาญพานิช (2546) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและสังเคราะหแนวความคิดที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติความรู องคความรูทางการอุดมศึกษา การ
บริหารจัดการอุดมศึกษาไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการความรู กระบวนการจัดการ
ความรู โครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู ส่ิงทาทายของการบริหารจัดการความรู
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และยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรู ผลการวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรูเนนดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการบริการความรูซ่ึงประกอบดวย 10 ดาน คือ
ดานวิสัยทัศน ดานภารกิจ ดานนโยบาย ดานเปาหมาย  ดานการประเมิน  ดานยุทธศาสตร  ดาน
สํานักบริหารจัดการความรู ดานกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยน ดานบริการความรู และ ดาน
ผลการดําเนินการ 
 สมพร  เพ็งคํา  (2544)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมในการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรแบบบูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐาน  ของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยสรุปไดวา   วิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  สวนใหญมีการเตรียมความพรัอมใน
การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรแบบบูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐานทั้ง  3  ดาน  
คือ  การกําหนดนโยบาย  การจัดทําหลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช  สําหรับดานที่มีการ
เตรียมความพรอมมากที่สุดคือการนําหลักสูตรไปใช  โดยพบวาทุกวิทยาลัยมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชในการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก  วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียน  สวน
ดานที่มีการเตรียมความพรอมนอยที่สุด  คือดานการจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชน  นอกจากนี้ยังพบวามีวิทยาลัยพยาบาลเปนสวนนอยที่ทําการเตรียมความพรอมของ
ชุมชนที่ใชเปนรากฐานในการเรียนรูของนักศึกษา  สําหรับปญหาการเตรียมความพรอมพบวาผู
ที่รับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสวนใหญขาดความรู  ความเขาใจและทักษะในการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐาน  นอกจากนี้ยังไมเคยเขารับการอบรม  สัมมนา
หรือรวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐาน
เลย 
 นิตยา  คงเกษม  (2544)  ทําการศึกษาผลของการบูรณาการการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  
Jigsaw II  กับโยนิโสมนสิการที่มีตอความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูในตนเอง  การ
ควบคุมตนเอง  การมีแรงจูงใจ  การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  การมีทักษะทางสังคม  การ
พึ่งตนเอง  และการมีความสงบทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา
กลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณดานตระหนักรูในตนเอง  การควบคุมตนเอง การมี
แรงจูงใจ การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  การมีทักษะทางสังคม  การพึ่งตนเอง  และการมีความสงบ
ทางจิตใจโดยสวนยอยในแตละดานและโดยรวมหลังการทดลองสูงกวาการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   และกลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณในดานการ
ตระหนักรูในตนเอง  การควบคุมตนเอง  การมีแรงจูงใจ  การเขาใจความรูสึกของผูอื่น  
การมีทักษะทางสังคม  การพึ่งตนเอง  และการมีความสงบทางจิตใจโดยสวนยอยในแตละดาน
และโดยรวมหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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อภิรักษ  อนะมาน (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบูรณาการการสอนเขียนแบบ       
อรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา: รูปแบบการเรียนการสอน. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
การบูรณาการการเรียนการสอนการเขียนแบบอรรถฐาน ฯ มีองคประกอบ 6 ประการคือ 
หลักการ วัตถุประสงค ลักษณะเฉพาะ  เงื่อนไขและขอบเขต  กระบวนการบูรณาการการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล มีขั้นตอนการสอนที่บูรณาการ 3 ขั้น คือ ขั้นการเรียนรูจากตัว
แบบ ขั้นฝกเขียนเปนกลุม และข้ันฝกเขียนรายบุคคล  สวนการนํารูปแบบการบูรณาการการ
สอนเขียนแบบอรรถฐานฯ ไปทดลองใช ปรากฏผลวา นักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบนี้ได
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนความเรียงรอยแกวสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70  และ
มีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมที่สอนแบบปกติที่ระดับ .05  

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการคุณคาของความเปนมนุษย โดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหยั่งรูดวย
ตนเอง ผลการวิจัยพบวา หลักฐานการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผูเรียน ครู และ
ผูปกครอง เกิดจากการมีคุณคาความเปนมนุษย 5 ประการ ไดแก ความจริง ความประพฤติชอบ 
ความสงบสุข ความรัก  และอหิงสา ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
พฤติกรรมมาจาก  การสวดมนตภาวนา  การนั่งสมาธิทุกวัน  โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อน 
ครู และบรรยากาศภายในโรงเรียน  สวนรูปแบบดังกลาวประกอบดวย ทฤษฎีและแนวคิด  
วัตถุประสงค และกระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญไดแก การสวดมนตนั่งสมาธิแบบใชแสง
สวาง   การสอนโดยการสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน  การสรางบรรยากาศที่ดีโดยครูตอง
เปนตัวอยางที่ดี  การดึงคุณคาความเปนมนุษยออกมาจากภายในตัวผูเรียน (educare)  การบูรณา
การคุณคาความเปนมนุษยในรายวิชาและกิจกรรมตาง ๆ และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(collaborative learning) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
 

 งานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่จําเปนตอการจัดการหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มี
ตัวอยางการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะในการปฏิบัติตน
ใหเปนพลเมืองดี โดย เวลช (Welsh, 2005) ไดสรุปวาการเรียนการสอนไมใชเพียงแคการสอน
ในสาระของรายวิชาแตควรเกี่ยวของกับการจัดการความรูภายในโรงเรียนใหเกิดขึ้นใหไดดวย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาจากกลุมนักเรียนมัธยมปลายภายใตการควบคุมการบูรณาการดวย
ตนเอง (self-contained with integration - SCI) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ 3 กิจกรรม คือ ความรู 
ทักษะ และคุณคาที่เกี่ยวของกับการเมืองมีวิธีการดําเนินการอยางไรในหองเรียน  การสอบถาม
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ผูสอนเกี่ยวกับประสบการณการสอน  ภูมิหลังเกี่ยวกับการเมือง ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน
ประกอบเรื่องการเมือง  และ กิจกรรมที่ใหนักเรียนมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่สอนในชั้น
เรียน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางไดรับสาระการเรียนรูเกี่ยวของกับการเมือง แตไมสามารถ
วัดประสิทธิภาพของทักษะและคุณคาที่เกี่ยวของกับการเมือง จึงควรปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะในเรื่องการเมืองอยางบูรณาการเพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 

แอนนา โจนส แมคดอนัลด (McDonald, Anna Jones, 2004) ไดวิจัยเร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการนําทฤษฎีองคกรไปประยุกตใช: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแหงรัฐ
แคลิฟอรเนีย  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงขององคกรโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จุดประสงคที่สําคัญประการหนึ่งคือ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายในวิทยาเขตตางๆ มุงเนนในการกําหนดปญหาที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมและความซับซอนของระบบการจัดการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

วิธีการศึกษาไดแก การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบริบทของ
โครงสรางขององคกรที่เหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแหง
รัฐแคลิฟอรเนีย(The California State University and Colleges)ไดริเร่ิมในการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรครั้งใหญมาตั้งแต ค.ศ. 1980 โดยการเริ่มทําโครงการเปดวิชาศึกษาทั่วไปโดยเนนใน
องคประกอบของการคิดแบบมีวิจารณญาณ(critical thinking) และจากขอบังคับที่กําหนดออกมา 
ทําใหนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเปนขอบังคับใหนักศึกษาตองเรียนรูและ
ถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร 
 กอนป ค.ศ. 1980 โครงสรางและเนื้อหาของโปรแกรมวิชาศึกษาทั่วไปเปนจุดมุงหมาย
ของแตละวิทยาเขต การดําเนินงานของบุคลากรในแตละวิทยาเขตยังคงมีผลตอการบริหาร
การศึกษาอยูภายในแตละวิทยาเขต การนําโปรแกรมวิชาศึกษาทั่วไปเขามาดําเนินการโดยการ
ออกเปนขอบังคับเปนการแสดงถึงความกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาระดับนโยบายมา
สูการนํานโยบายไปใช การดําเนินการไปตามนโยบายนี้กําหนดใหมีโครงสรางของการ
วิเคราะหวานโยบายนี้สามารถนําไปใชไดกับระบบมหาวิทยาลัยขนาดใหญซ่ึงมีทรัพยากรที่
หลากหลายมาจากแหลงที่มาจากภายนอก ผูวิจัยไดทําการศึกษากรณีกับวิทยาเขตสามแหงโดย
เปรียบเทียบพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมในองคกรของวิทยาเขตแตละแหงซึ่ง
ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามขอบังคับที่ เกิดขึ้น  ผลการวิจัยพบวา  การคิดแบบมี
วิจารณญาณเปนสาเหตุของแนวความคิดภายในสถาบันถึงประเด็นที่เกี่ยวกับมันคืออะไร (what 
it is) ที่ไหนที่ควรจะดําเนินการจัดเก็บ(where it should be housed in the academy) และ ใครเปน
ผูเหมาะสมที่จะสอน(who is qualified to teach it) ผลของการคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็น
ความแตกตางไดอยางชัดเจนถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมและทางกฎระเบียบขอบังคับที่
บุคลากรภายในวิทยาเขตมีสวนรวมอยู 
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 วิชาศึกษาทั่วไปสามารถนํามาดําเนินการบริหารจัดการในกระบวนการเรียนรูในระบบ
มหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายไดอยางในกรณีของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย 
สามารถกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และกําหนดเปนขอบังคับให
นักศึกษาตองเรียนรูและถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร 
 

งานวิจัยเก่ียวกับการบูรณาการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ มีผลงานวิจัย

เร่ืองการศึกษาวิชาศิลปะแบบรวมศึกษา กรณีศึกษาของหลักสูตรที่บูรณาการ ที่วิจัยโดย        
ดอสเตอร (Doster, 2004)  เนนใหเห็นความสําคัญของศาสตรทางศิลปะวาเปนศาสตรที่ไมควร
มองขามถึงความสําคัญ เพราะมีความสําคัญตอความคิดทางสมองและมีความสําคัญตอ          
การบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืนๆ   

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของหลักสูตรบูรณาการที่เรียกวา 
หลักสูตรรวมศึกษา (co-study curriculum) เพื่อใหศิลปะเปนสื่อแสดงความสัมพันธกับ
ประวัติศาสตรอเมริกัน โดยตั้งคําถามการวิจัยไว 3 ประการ คือ หลักสูตรรวมศึกษาจะมี
กระบวนการที่สงเสริมใหผู เ รียนเขาใจประวัติศาสตรอเมริกัน  หลักสูตรมีขั้นตอนของ
กระบวนการในการบูรณาการสาระเกี่ยวกับศิลปะ และประวัติศาสตรที่มีผลตอทัศนคติในการ
เรียนรูเร่ืองศิลปะหรือไม กระบวนการวิจัยใชทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการประเมินผล
ผูเรียนทั้งกอนและหลังการวิจัยจากการสังเกตผูเรียนและผูสอน ในการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบ
หลักสูตรรวมศึกษาทุกขั้นตอนในการนําเสนอรูปแบบของกิจกรรมทางศิลปะในชั้นเรียน  แตละ
กิจกรรมสอดคลองกับกรอบโครงสรางของหลักสูตรในมลรัฐฟลอริดาในการเรียนวิชา          
ศิลปศาสตร ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรรวมศึกษาไดผลดีและมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนใน
เร่ืองประวัติศาสตรอเมริกันและทัศนคติที่มีตอสาระศิลปะ ขอเสนอแนะในการนําไปใชตอจาก
ผลการวิจัย คือ การศึกษาสาระเรื่องศิลปะควรใหมีการศึกษาที่ลงลึกเฉพาะเจาะจงลงไปได ไมใช
เพียงกําหนดเนื้อหาในวิชาที่เกี่ยวของโดยตรง แตควรขยายผลไปสูผูสอนในการบูรณาการ
ความรูกับวิชาอื่นๆดวย 

มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมวาควรมีวิธีการ
ดําเนินงานในรูปแบบการบูรณาการที่เปนแบบองครวม แรมเปดี (Rampedi, 2002)   ไดนําเสนอ
ผลการวิจัยวาการสอนและการเรียนรูเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดลอมควรมีการใหการศึกษาใน
รูปแบบของการบูรณาการความรูเขาดวยกัน ควรมีผูรับผิดชอบในชุมชน (stakeholders)  เขามามี
สวนรวมในการสนับสนุนการเรียนสาระเรื่องสิ่งแวดลอมรวมกันทั้งในรูปแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ กระบวนการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ    โดยผูวิจัยไดศึกษา 
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การฝกปฏิบัติในหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาทั้งระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
และสรางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อใชกับหลักสูตรของโรงเรียนในภูมิภาคตอน
เหนือของประเทศ พบวาสถานศึกษาตางๆในหลายประเทศบรรจุหลักสูตรวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
ในระดับมัธยม มีทั้งวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาโดยตรงและวิชาที่สัมพันธกัน   และยังพบขอบกพรอง
ในการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา เชน บรรยากาศทางการเมือง การขาดความรู
ความเขาใจของผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอม การขาดแคลนแหลงขอมูล  
ความบกพรองของการออกแบบหลักสูตรที่ใช การขาดแคลนในการอบรมผูสอนใหเขาใจสภาพ
ที่ถูกตอง  ผลจากการวิจัยไดสรุปวา ควรสรางหลักสูตรใหอยูในรูปแบบของวิชาศึกษาทั่วไป 
การใหการฝกอบรม ใหมีการศึกษาตอเนื่อง ฝกใหมีโครงการรวมกันโดยระบุเนื้อหาสาระที่
เฉพาะเจาะจงลงไป 
 สภาพของการสรางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมเปนสิ่งจําเปนในแต
ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา เชอตริ (Chhetri, 2005) ไดเสนอแนวความคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในประเทศเนปาลวาหนวยงานเอกชนควรมีสวนรวมตอการพัฒนา
การศึกษาในประเทศ โดยยกตัวอยางการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชนระหวางประเทศ 
(International Nongovernmental Organizations - INGOs) องคกรนี้มีผลตอการกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการศึกษาในประเทศเนปาล มีความพยายามเชื่อมโยงความสําคัญของสาระในการ
พัฒนาโดยบูรณาการสาระที่สําคัญใน 3 เร่ือง คือ เร่ืองสตรีและเด็กหญิง กลุมผูดอยโอกาส และ
การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนทั้งนี้ไดกําหนดไวเปนนโยบายในการสรางหลักสูตรรวมกันตอไป 
 มีรายงานการวิจัยของหลักสูตรที่บูรณาการเนื้อหาสาระที่ เกี่ยวกับการเรียนวิชา
คณิตศาสตรวามีสวนสัมพันธกับประสบการณการสอนของผูสอน โดยโมบ (Meub, 2005)  ได
ใชวิธีวิจัย โดยใชระบบการเรียนรูการบูรณาการที่สรางความสําเร็จ (successmaker integrated 
learning system) เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของครูผูสอนที่ใหนักศึกษาปฏิบัติในชั้นเรียน กําหนด
กลุมตัวอยางจากผูสอนจํานวน  19 คน ผลการวิเคราะหขอมูลไดผลการวิเคราะหในเรื่องของ
จํานวนปของประสบการณที่สอน จํานวนปที่สอนในโรงเรียนของมลรัฐฟลอริดา และจํานวนป
ที่สอนในแตละระดับชั้นในโรงเรียน วามีสวนสัมพันธกัน และสรุปผลของการบูรณาการการ
สอนของครูกับการคาดหวังของผูเรียนวามีองคประกอบที่สัมพันธในเรื่องของเวลาที่ใชเรียนใน
หองเรียน การใชรายงานของโปรแกรมระบบการเรียนรู การบูรณาการการใชโปรแกรมระบบ
การเรียนรูในเนื้อหารายวิชา กลยุทธการกระตุนการเรียนรู การบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี และ 
การพัฒนาทางอาชีพของผูสอนทางดานบทบาทหนาที่ ความรวมมือ ความเชี่ยวชาญในการสอน 
และทัศนคติ 
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เก็ลบวาสเซอร (Gelbwasser, Sherry E., 2004) ไดวิจัยเร่ือง การรูสารสนเทศสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับนักศึกษาในสถาบันจากรูปแบบปฏิบัติที่ดีที่สุด พบวาจากการวิจัยของ
การวิจัยการรูสารสนเทศของผูใหญแหงชาติเมื่อ ค.ศ. 1996 (The National Adult Literacy 
Survey ) ปรากฏผลวาผูสูงอายุขาดการรูสารสนเทศ 3 ดาน คือ ดานการเขียน(prose) ดานปริมาณ
สารสนเทศในการอาน (quantitative) และดานเอกสารความรูที่อาน (document) การขาดความรู
ดังกลาวจําเปนตองมีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต วิธีการหนึ่งที่นํามาใช คือ การเรียนรู
โดยการลงทะเบียนไมนับหนวยกิตที่จัดโดยสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong Learning 
Institutes -LLI) จากวิทยาลัยชุมชน  ปญหาที่พบคือ มีรายงานการวิจัยจํานวนนอยที่ระบุถึง
วิธีการฝกอบรมการรูสารสนเทศ ผูวิจัยจึงไดสํารวจการฝกปฏิบัติในสภาพจริงและคิดรูปแบบใน
การสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนโดยใชวิธีการสัมภาษณ 
ใชแบบสอบถาม  และสรางเอกสารเพื่อรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยชุมชน  5 แหงในรัฐ               
นิวอิงแลนด  

    จากการวิจัยพบวา มีรูปแบบสําหรับการฝกปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนการรู
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา ความตองการในความตระหนักอยากรูมีผลมากกวาการสอนทักษะ
การรูสารสนเทศ รูปแบบการฝกปฏิบัติที่ดีอยูในรูปแบบที่เรียกวา รูปแบบผูช้ีแนะ(pointers)  
โดยไดแนะนํากระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในกลุมผูสูงอายุควบคูไปกับการ
ปฐมนิเทศความรู เกี่ยวกับหองสมุด  การเชื่อมโยงความรูกับแหลงสารสนเทศในระบบ
อินเทอรเน็ต  การใหการอบรมความรูในระบบออนไลน และรูปแบบในการฝกอบรมเฉพาะ
เร่ือง  รูปแบบผูช้ีแนะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญที่มีสวนโตตอบซึ่งกันและกันได มี
ความสะดวกและความคลองตัวสูงซึ่งมีความจําเปนสําหรับกระบวนการฝกการรูสารสนเทศใน
แตละเรื่องสําหรับการจัดการการรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษาผูใหญการรูสารสนเทศเปน
กระบวนการพัฒนาทักษะในการรับรูสารสนเทศที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยอาศัยชองทาง
ของแหลงสารสนเทศที่สําคัญ คือ ระบบอินเทอรเน็ต เปนเครื่องมือในการรับสาร ผลการวิจัยได
สรุปถึงการเชื่อมโยงความรูที่มีอยูในสังคมกับผูเรียนไดตลอดเวลา 
               แบตเติล (Battle, Joel C., 2004) ไดวิจัยเร่ือง ผลกระทบของการสอนการรูสารสนเทศที่
หลากหลายในหองสมุดกับนักศึกษานานาชาติ โดยผูวิจัยไดสํารวจวาผลกระทบการสอนการรู
สารสนเทศ (information literacy instruction -ILI) ใดบางที่ชวยใหเกิดความสนใจทั้งในเรื่อง
ทั่วๆไปและเกี่ยวของกับการใชหองสมุด กลุมตัวอยางที่ใชไดแกนักศึกษานานาชาติที่ใช
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆในวิทยาลัยชุมชน คนพบขอมูลวานักศึกษานานาชาติที่ใช
หองสมุดพบกับปญหาเบื้องตนที่กอใหเกิดความกังวลทางดานภาษา การติดตอส่ือสาร การ
ปรับตัวใหเขากับการเรียนการสอน การใชหองสมุด ตลอดจนการปรับตัวทางดานความเปนอยู
ทั่วๆไป  ความกังวลที่เกี่ยวของกับหองสมุดเกิดขึ้นกับนักศึกษาในวิทยาลัยสวนใหญเกี่ยวของ
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กับความรูสึกในอารมณดานตางๆ เชนความครุนคิด ความเครียด ความผิดปกติทางดานจิตใจ
ตางๆ (Jiao Onwuegbuzie, 1999a)  ความกังวลดังกลาวเหลานี้จะเกิดขึ้นในชวงที่นักศึกษากําลัง
ดําเนินการวิจัยคนควาในหองสมุดและเกิดอุปสรรคหรือปญหาตอการใชเครื่องมือเพื่อการศึกษา
คนควาดังกลาว การวิจัยจึงไดดําเนินการเพื่อหาวิธีการลดความกดดันของนักศึกษาเกี่ยวกับความ
วิตกกังวลโดยการแบงกลุมนักศึกษานานาชาติที่กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดในภาษา
อ่ืน (English for Speakers of other Languages - ESOL) ออกเปน 2 กลุม  นักศึกษาแตละกลุมได
ผานการเขารับการทดสอบเกณฑความกังวลการใชหองสมุดของบอสติค (Bostick's Library 
Anxiety Scale - LAS) และเกณฑการสํารวจความกังวลของสปลเบอรเกอร(Spielberger's State-
Trait Anxiety Inventory – STAI) มีการมอบหมายใหทํารายงานการวิจัยเพื่อใหนักศึกษาไดใช
สารสนเทศประกอบการวิจัย นักศึกษากลุมที่ 1 (กลุมทดลอง) ไดเขาฟงการแนะนําการใช
หองสมุดในชั้นเรียนหลายครั้งโดยใชรูปแบบกระบวนการคนควาของกุลเทา(Kuhltau's 
information search process model) นักศึกษากลุมที่ 2 (กลุมควบคุม) ดําเนินการวิจัยคนควาใน
หองสมุดโดยไมไดเขารวมฟงการแนะนําการใชหองสมุดใดๆ ภายหลังการทดลอง ทั้งนักวิจัย 
และผูสอนในรายวิชา  ESOL ไดดําเนินการวัดระดับความกังวลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 
โดยใชวิธีการวิเคราะห ANCOVA เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน1 และ 2 ซ่ึงเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกอนและหลังการวิจัยในแตละกลุม การใหเกรดของงานวิจัยนํามาใชเพื่อการวิเคราะห
ตรวจสอบสมมติฐาน 3 ซ่ึงจะเปรียบเทียบกับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุม   
 ผลของการวิจัยพบวา การสอนการรูสารสนเทศมีสวนสําคัญตอการชวยลดความกดดัน
ของนักศึกษานานาชาติในการศึกษาทํารายงานได 
               การกําหนดกิจกรรมใดๆเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ควร
วางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อลดความวิตกกังวลของผูเรียน ดังเชนกรณีการสอนการรู
สารสนเทศกอนใหมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลงานทางดานวิจัย 
              ชวง (Chuang, Hsueh-Hua, 2004)ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาคณะวิชาอยางยั่งยืน กรณีการ
ใชเทคโนโลยีสําหรับวิชาการศึกษา (teacher education)  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยและ
พัฒนาที่ เกี่ยวของกับการเตรียมตัวการดําเนินงานของคณะวิชาในการบูรณาการการใช
เทคโนโลยีในวิชาการศึกษาครู บทที่ 1 เกี่ยวกับจุดประสงคทั่วๆไปในการวิจัย บทที่ 2 สรุป
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีนํารอง 1 ตอ 1 (one-on-one technology mentoring 
programs) ในระดับอุดมศึกษาและระดับ K 12 โดยสรุปแนวคิดเพื่อกอใหเกิดโปรแกรมการใช
เทคโนโลยีที่ประสบผลสําเร็จ บทที่ 3 สาธิตอธิบายถึงการใชเทคโนโลยีของครูผูสอนที่มี
ประสบการณการใชเทคโนโลยีมาแลว 8 ป มีการใชหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของและสัมพันธกับ
ประสบการณของครูที่ใชเทคโนโลยีซ่ึงเริ่มตนจากความรูในการใชในขอบเขตที่จํากัดไป
จนกระทั่งถึงขั้นสามารถนําเทคโนโลยีไปใชประกอบการสอนในชั้นเรียนไดจนกระทั่งเปนสวน
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หนึ่งของการใชเพื่อนวัตกรรมการศึกษา บทที่ 4 สรุปผลการวิจัยในระบบออนไลนเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อประกอบการสอนในโปรแกรมวิชาการศึกษาในคณะวิชาอยางยั่งยืน  
 การวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บแบบสอบถามจากครูโปรแกรมวิชาการศึกษา
จํานวน 60 คนจากสถาบันระดับอุดมศึกษาจํานวน 31 แหง จุดประสงคของการวิจัยตองการที่จะ
สํารวจวาจะมีวิธีการกระตุนใหอาจารยซ่ึงใชเทคโนโลยีใหคงใชเทคโนโลยีอยางตอเนื่องในชั้น
เรียนและถือวาเปนเครื่องมือที่จําเปนและสําคัญในหลักสูตรของโปรแกรมวิชา  

ผลการวิจัยพบวาการใชเทคโนโลยีมีสวนชวยในการพัฒนาคณะวิชาและคอยๆ มีการ 
บูรณาการการใชเทคโนโลยีเขาดวยกัน มีการศึกษากรณีศึกษา 3 กรณีที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาภาคปฏิบัติของคณะวิชาในการสนับสนุนการบูรณาการการใชเทคโนโลยีเขามามี
สวนรวมในการเรียนการสอนและมีขอเสนอถึงความสําคัญของการจัดตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการการใชเทคโนโลยี และจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี มีหลักฐานสนับสนุนถึง
ประสิทธิภาพของการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะวิชา 

การใชเทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอนเปนการใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่
จําเปนในสังคมสารสนเทศปจจุบัน ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงไปของนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

 

งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป   
 มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในประเทศตางๆ โกเมซ 
(Gomez, 1999)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการระบบวิทยาลัยชุมชนในประเทศอารเจนตินา 
ผูวิจัยไดสรุปวาในชวงป ค.ศ. 1980 -1990 ประเทศอารเจนตินาอยูในชวงการเปลี่ยนแปลง
ประเทศทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจาก
การปกครองดวยทหารมาเปนระบบการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการใหความสําคัญ
ตอการลงทุนของเอกชน การสงเสริมการลงทุนสําหรับชาวตางชาติ และท่ีเปนผลตอการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางในระดับการอุดมศึกษาเพื่อชวยกอใหเกิดการ
ขับเคล่ือนในการพัฒนาประเทศและสังคม จุดประสงคของการวิจัยจึงตองการศึกษาถึงวิธีการ
สรางหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชนโดยเลียนแบบวิธีการที่วิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดเคยดําเนินงานมาเปนตนแบบ เพื่อใหเกิดผลในประเทศอารเจนตินา  วิธีวิจัยดําเนินการโดยใช
วิธีกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ และวิเคราะหเอกสารเชิงประวัติศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การอุดมศึกษาไดศึกษาจากความตองการในการเปลี่ยนแปลง สาระวิชาใหมๆที่ตองเรียนรู การ
เตรียมการบูรณาการในสาระวิชาตางๆ เพื่อการพัฒนาประเทศอารเจนตินาในทุกๆดาน 
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 สภาพการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนสวนสําคัญในกระบวนการเรียนรู การเรียนรู
แบบบูรณาการจึงเปนสิ่งที่ทาทายในชั้นเรียนที่ผูสอนตองเขาไปเกี่ยวของ  กิลสัน (Gilson, 2003) 
ไดวิจัยเร่ืองการสํารวจปจจัยของการมีสวนรวมที่มีผลตอการสอนดวยเทคโนโลยี โดยผูวิจัยได
เลือกกลุมตัวอยางจากผูสอนที่มีประสบการณ ตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบจากการสัมภาษณ คําถาม
ถามเกี่ยวกับวาผูสอนจะนําเทคโนโลยีใหนักศึกษาไปใชในการเรียนการสอนไดอยางไร การใช
ในเวลาใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการใช ในสภาพใดที่ผูสอนคิดวาการใช
เทคโนโลยีจะเอื้ออํานวยตอบรรยากาศสภาพแวดลอมการใชของนักศึกษา ผูสอนมีประสบการณ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากนอยเพียงใด  และ 
นักศึกษาประสบผลสําเร็จตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเต็มที่หรือไม เปนตน  
ผลการวิจัยพบวามีปญหาบางประการตอการวางแผนในการฝกอบรมผูสอนในการใชเทคโนโลยี
เพราะไมทราบถึงทักษะและสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีของผูสอน  โปรแกรมวิชาควร
สนับสนุนผูสอนใหมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีรวมกัน ใหคําแนะนําในการใชแบบ
บูรณาการในการเรียนการสอน มีคูมือแนะนําเพื่อใหเกิดความสะดวกในชั้นเรียน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพการเรียนการ
สอน ในเรื่องของการใชเทคโนโลยีมีสวนสัมพันธกับกระบวนการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา 
ไนวีน (Neiveen, 2005) ไดทําการวิจัยสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับชั้น
เรียน คอมพิวเตอร และ ตัวผูเรียน ไดพิจารณาวาในสภาพการเรียนการสอนปจจุบัน มีการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อเปนสวนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรและมี
แนวโนมที่ใชกันอยางมาก แตคงตองหันมาดูความไมสะดวกตอการใชของนักศึกษาบางวามี
ปญหาอยางไร    จึงไดศึกษาถึงวิธีการเขาถึงสาระในการเรียนการสอนของวิธีการบูรณาการการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรวามีปญหาเกี่ยวของกับผูเรียนอยางไรบาง การเขาถึงในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนปจจัยแหงความสําเร็จของผูเรียน แตสภาพการเขาถึงเปนปญหาใน
เร่ืองของทักษะในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนวามีมากนอยเพียงใด  การ
วิจัยในประเด็นการใชเทคโนโลยีดังกลาว ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกต การสํารวจ และการ
สัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพการใชจากกลุมตัวอยางนักศึกษาในชั้นปที่ 1 และศึกษาเจาะลึกเปน
รายบุคคล 
 ผลจากการวิจัยพบวานักศึกษาไดรับคําแนะนําจากผูสอนจากกระบวนการเรียนรูให
เตรียมสื่อที่ใชกับคอมพิวเตอรของสถานศึกษา  เชน โปรแกรมที่ใช อุปกรณในการบันทึกขอมูล 
เครื่องพิมพ ระดับการใชเทคโนโลยีของนักศึกษาคือผลกระทบตอการใชของนักศึกษาในการ
เขียนและการเรียบเรียงรายงานประกอบการเรียนการสอนซึ่งเปนสวนสําคัญในกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษา 
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 ครูเอทเซอร (Kruetzer, Renee C, 2004) ไดวิจัยเร่ือง การรับรูของอาจารยในการใช
ประโยชนจากแผนการศึกษารายบุคคล (Individual Education Plans -IEP) พบวา หลังจากป 
ค.ศ. 1997 เปนตนมา มีคําสั่งใหใชนโยบายการศึกษาจากสวนกลางใหอาจารยผูสอนในชั้นเรียน
มีสวนรวมในการวางแผนและการใชแผนการศึกษารายบุคคลสําหรับนักศึกษาผูพิการ คําสั่ง
ดังกลาวระบุใหอาจารยผูสอนมีสวนรับผิดชอบในกระบวนการของการวางแผนการศึกษา
รายบุคคลโดยตรง การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคในการสํารวจการรับรูของอาจารยตอการใช
แผนการศึกษารายบุคคลวามีประโยชนอยางไร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไดแกกลุม
คณาจารยจากโรงเรียนในเขตไมอามี เดดจํานวน 87 โรงเรยีน ประกอบดวยอาจารยทั่วไปจํานวน 
60 คน และอาจารยการศึกษาพิเศษจํานวน 27 คน โดยใชกระบวนการแบบสํารวจป ค.ศ. 1989 
ของรีลมส (Rheams)  การวิจัยมุงหวังในการรับรูที่แตกตางกันในตัวคณาจารยโดยแยกตามกลุม
อาจารยผูสอน ระดับการสอน และประสบการณที่สอน ตัวแปรที่ศึกษาไดแกการเตรียมตัวของ
อาจารยผูสอน การศึกษาการนําแผนการศึกษารายบุคคลไปใช  การวางแผนการสอนในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบสวนบุคคล ผลการวิเคราะหวิจัยดวยวิธี MANOVA พบวา อาจารยผูสอนมีการ
รับรูการใชแผนการศึกษารายบุคคลเชิงบวกมากกวาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย
การศึกษาพิเศษมีการรับรูที่เพิ่มมากขึ้นกวาเดิมในการศึกษาแผนการใชตลอดจนการเตรียม
ตัวการใชแผน ในระดับการสอนพบวา อาจารยในระดับประถมศึกษาเห็นประโยชนการใชแผน
มากกวาอาจารยระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมตัวและการศึกษาการใชแผน  
และพบวานักการศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาไมคอยยอมรับในเรื่องคําสั่งที่
เกี่ยวของตอการวางแผนและคําแนะนําในการใชแผน  
 ผูวิจัยไดเสนอแนะใหผูกําหนดนโยบายของโรงเรียน สถาบันระดับอุดมศึกษา และ
ผูบริหารโรงเรียนใหเห็นความสําคัญของการตอบสนองนโยบายการใชแผนเพื่อใหเกิดการนํา
วิธีการปฏิบัติไปใชในหองเรียน โดยมีขอเสนอแนะใหมีการตัดสินใจใชแผนรวมกันผาน
กระบวนการทางดานหลักสูตรและการสอน มีการพัฒนาทั้งกอนและการใชแผน และ ใหมีความ
รวมมือในการเพิ่มระยะเวลาการใชแผนในระดับมัธยมศึกษาใหมากขึ้น 
 ผูสอนในระดับการศึกษาตางๆควรสนใจตอนโยบายของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการเรียนรู เชน การวางแผนการศึกษารายบุคคลของผูสอนในการเรียนการสอน 
 สมิธ (Smith, Buffy., 2004)ไดวิจัยเร่ือง ระบบการอุดมศึกษาที่โปรงใส กรณีคิดใหม
เกี่ยวกับตนทุนทางวัฒนธรรม สังคม และกระบวนการใหความรูในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบวายังมีปญหาทางดานวัฒนธรรมที่ยังปรากฏอยูในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพราะในปจจุบันยัง
มีนักศึกษาจํานวนมากทั้งผิวดําและผิวขาวตางเรียนรวมกันในสถาบันการศึกษาในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยเดียวกัน แตนักศึกษาไดเรียนรูในหลักสูตรแฝง (hidden curriculum) ที่แตกตางกัน
ซ่ึงไมไดเขียนถึง พูดถึง หรือไดรับการคาดหวังจากสถาบัน การใหนักศึกษาเขาถึงหลักสูตรแฝง
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เปนการชวยใหนักศึกษาไดปรับปรุงความสามารถและการจัดกิจกรรมในตัวหลักสูตรตามปกติ 
ผูวิจัยไดสํารวจวาจะมีวิธีการใหการศึกษาตามปกติเพื่อสรางความสัมพันธเพื่อใหมีอิทธิพลตอ
คุณภาพและชนิดของตนทุนทางวัฒนธรรม (เชน นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเอง
กับอาจารยผูสอน) ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนบทบาทจากการพบอาจารยที่ปรึกษาเปนอาจารยผูสอน 
ผูวิจัยไดสรางรูปแบบระบบที่ปรึกษาจากหลักทฤษฎีของปแอร บอรโดว (Pierre Bourdieu) ที่ยึด
หลักแนวคิดทางดานตนทุนทางวัฒนธรรม สังคม แนวคิดของระบบที่ปรึกษา และ หลักสูตรแฝง 
มีการสรางรูปแบบ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการใหคําปรึกษา การสนับสนุนสงเสริม การฝกปฏิบัติ 
และการมีสวนรวม (surrogate parenthood) ขอมูลในการสรางรูปแบบไดมาจากการสัมภาษณใน
เชิงลึกจากนักศึกษาที่เปนผูไดรับการปรึกษาจํานวน 12 คน และจากอาจารยและผูบริหารที่ทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (the University of Wisconsin-Madison) 
จํานวน 8 คน  
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถทั้งจากการเรียนในหลักสูตรปกติและ
หลักสูตรแฝง นักศึกษาที่มีอาจารยที่ปรึกษาในโปรแกรมวิชาเดียวกันเขาถึงตนทุนทาง
วัฒนธรรมการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกัน มีการจัดระดับทักษะของฐานการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรแฝง และทั้งอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาอยูในระยะของการให
คําแนะนําปรึกษาโดยที่อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําทางดานตนทุนทางวัฒนธรรมในระดับต่ํา
แกนักศึกษาในทุกระดับ ผลการคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดโปรแกรมใหมีอาจารย
ที่ปรึกษาควรจะตองมีการทบทวนใหมีหลักสูตรอาจารยที่ปรึกษาในสถาบันที่มีมาตรฐานซึ่ง
ไดรับการปรับปรุงทางดานคุณภาพและรูปแบบของตนทุนทางวัฒนธรรมของสถาบันที่เอื้อ
ประโยชนใหแกนักศึกษาภายในโปรแกรมวิชา 
 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษามีผลตอการจัดกระบวนการเรียนรูที่นอกเหนือไปจากการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน อาจารยที่ปรึกษาควรใหคําแนะนําแกนิสิต
นักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหเกิดขึน้ 
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