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หลักสูตรและการเรียนรู้ 

 ค าส าคัญ 

แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากการส ารวจรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในโปรแกรมการเรียนการสอนในแต่
ละคณะภาควิชาต่างๆ ในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 2547 มจธ. พบว่า รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งก าหนดให้นักศึกษา มจธ. 
ระดับปริญญาตรีต้องเรียนแบ่งกลุ่มวิชาหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดให้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 3 
และ 4 ส่วนกลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นั้น ส่วนใหญ่จะจัดให้นักศึกษาได้เรียนในชั้นปีที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ 
หนึ่งในภารกิจหลักของ มจธ. คือ การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ คือ มุ่ง
ธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภารกิจดังกล่าว จ าเป็นต้องส่งเสริมและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไปให้สามารถตอบสนองได้ 

ทั้งนี้ ปัจจัยซึ่งส าคัญยิ่งที่จะท าให้การศึกษาทั่วไปส าเร็จตามเป้าหมายคือ การน าแหล่งเรียนรู้ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเสริม เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้การจัดการศึกษาทั่วไปบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และช่วยสนับสนุนให้ระบบการศึกษาปัจจุบันบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยิ่งขึ้น 

 



2 
 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ชุมชนในวิชาการศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

 วธิีการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ต่อผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ 
ต้องเป็นอาจารย์ มจธ. ซึ่งก าลังสอนวิชาการศึกษาทั่วไปขณะนั้น โดยสุ่มสัมภาษณ์ตามกลุ่มวิชาหลักคือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ 5 คน กลุ่มวิชาภาษา 5 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 5 คน รวม 15 คน โดยมีกรอบในการสัมภาษณ์เป็น
แนวค าถามหลักตามกรอบความคิดในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการ
สรุปเชิงอุปนัย (induction) แล้วน าผลที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีใน มจธ. ประมาณ 8,600 คน ซึ่งผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยวิธี Stratified Random Sampling ตามคณะ
ต่างๆ ใน มจธ. และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน 

 ผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นการศึกษาตามทัศนะของผู้สอน พบว่าในแต่ละกลุ่มวิชาหลักของวิชาการศึกษา
ทั่วไป ส่วนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างกัน มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชา ลักษณะที่เป็นจุดเน้นเฉพาะของการใช้ประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มีการจัดโครงงานสังคมเป็นกิจกรรมและลงพื้นที่ 
มนุษยศาสตร ์เพ่ือศึกษาส ารวจข้อมูลชุมชน 
กลุ่มวิชาภาษา มีศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (ห้อง SALC) และสื่อส าเร็จรูปเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 
กับคณิตศาสตร์ มีบริการห้องส าหรับเรียนพิเศษ (ห้องติว) และครูผู้สอนพิเศษ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ในขั้นตอนที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมดมีจ านวน420 คน เป็นนักศึกษาเพศ

ชาย 220 คน (52.3%) เพศหญิง 193 คน (46.0%) และไม่ระบุ 7 คน (1.7%) มีอายุอยู่ในช่วง 18 – 19 ปี 87 คน (20.7%), 20 – 21 
ปี 221 คน (52.6%), 22 – 23 ปี 96 คน (22.9%), 24 – 25 ปี 16 คน (3.8%) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 56 คน (13.3%), ชั้นปีที่ 2 92 
คน (21.9%), ชั้นปีที่3 151 คน (36.0%), ชั้นปีที่ 4 121 คน (28.8%) และเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 171 คน (40.7%) คณะ
วิทยาศาสตร์ 74 คน (17.6%) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 คน (20.2%) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 31 คน 
(7.4%) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 59 คน (14.0%) 

 อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่สะท้อนความคิดเห็นโดยรวมทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ปรากฏว่าผู้เรียนเห็นด้วยระดับสูงกับค าถามที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้สอนเกือบทั้งหมด กล่าวได้
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ว่าส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ แต่มีประเด็นน่าสนใจที่ผู้เรียนเห็นด้วยเพียง
ระดับปานกลางกับแนวทางการวัดผลแบบผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งแสดงว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งนิยมการเรียนรู้แบบแข่งขันกับผู้อ่ืนมากกว่า
ระบบการเรียนรู้แบบแข่งขันกับตนเอง ซึ่งขัดกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตที่เป็นเป้าประสงค์ของวิชาการศึกษาทั่วไปที่เน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ และผู้เรียนยังเห็นด้วยเพียงระดับปานกลางกับแนวทางท่ีจะให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก มจธ. วันเสาร์-อาทิตย์ 
ซึ่งแสดงว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เท่าท่ีควร เพราะมีแนวคิดแสวงหาความรู้จ ากัดอยู่
เพียงแค่ในเวลาเรียนอย่างทางการเท่านั้น และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบประเด็นน่าสนใจที่ชี้ว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้
ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างสูงนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียนโดยตรงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการลอกเลียนงานกัน การ
คัดลอกข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยขาดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ปัญหาการท างานเป็นทีม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเรื่องวุฒิภาวะใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งสิ้น นอกจากนั้นแม้ว่านักศึกษาจะยอมรับว่ามีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ประเภทอิเล็คทรอนิกส์และเทคโนโลยีอยู่
มากแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการสูงที่จะใช้เพ่ิม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา มจธ. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นเอง ดังกล่าวนี้การที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ได้อย่างบรรลุเป้าหมายในวิชาการศึกษา
ทั่วไปคือเป็นผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทักษะที่จะด ารงชีวิตและพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชนได้นั้น  ควรต้อง
มุ่งเน้น พัฒนาที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะในด้านจิตลักษณะ ความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งตน และ
ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงในแต่ละรายวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้รูปแบบแนวทางการน าแหล่งการเรียนรู้ชุมชนมาใช้ประโยชน์ เป็นฐานสื่อน าความรู้ในวิชา
การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทักษะที่จะด ารงชีวิตและพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชน 

2. เป็นการสร้างแนวทางเลือกหลากหลายให้ผู้สอน ได้พิจารณาเลือกใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้สอนจะได้ทราบถึงสภาพปัญหา ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ของการน าแหล่งเรียนรู้ชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และสามารถปรับปรุงสภาพวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด ตามหลักการท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อสังเกตว่าการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ให้ได้บรรลุผลนั้น สิ่งส าคัญจะต้องมุ่งพัฒนา
วุฒิภาวะในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปทุกวิชา จึงควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งตนเพ่ิมขึ้น 

 


