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บทคัดย่อ 
 ขอบข่ายของวิชาสังคมศึกษากว้างขวาง มีเนื้อหาสาระที่เป็นการคิดรวบยอดและหลักการจาก
สาขาวิชาต่างๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการเรียนรู้ได้อีกมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงของสังคม 
มีผลกระทบต่อวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นขอบข่ายของเนื้อหาความรู้ที่เพิ่มขึ้นและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนจะ การเรียนรู้ที่จะเลือกสรรข้อมูลความรู้ที่สามารถน ามาสัมพันธ์กับชีวิต และช่วยแก้ปัญหาชีวิต
ปัจจุบันได้ ซึ่งถือว่าเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นเร่ือง
ที่มีความละเอียดอ่อนเพราะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลข้อเท็จจริง  

ค าส าคัญ : ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา,พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา 
 

Abstract 
 The scope of social studies is extensive that has the conceptual content and 
various principles to be used for learning. Due to the social change, this will surely cause 
social science impacts. Especially in the area of knowledge, the content is increasing and 
more extensive. The content of facts is constantly changing.  Therefore, both the 
instructors and the learners must be able to choose the knowledge that can be related to 
their lives and also help them to solve the problems of their own in the current situation. 
This is one of the main principles of social studies that is to develop social skills which is 
the skill that involves interacting with others. However, in doing so, it is such a sensitive 
matter because it must be related to factual information as well. 
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บทน า 
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของ

ประชาชนกับจ านวนทรัพยากร เป็นผลท าให้เกิดการกระท าที่แต่ละคนต่างแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
ความสุขสบายโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน และส่วนรวม การมุ่งเน้ นทางด้านวัตถุท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวัตถุกับจิตใจ การหันเหออกจาก จารีตประเพณีท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมขึ้นมาอย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้งนั้น หากจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของคนใน
สังคม1 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร และเข้าใจถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา 
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม  
มีความอดทน อดกลั้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่าง
เป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนวิชาสั งคม
ศึกษา2 

 
ความหมายและความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา 

1.ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่จัดการเรียนรู้ เน้นในเร่ือง

พฤติกรรมของคนและสิ่งแวดล้อมสาระที่จัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 5 สาระ คือสาระที่ 1  ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  สาระที่  3 
เศรษฐศาสตร์  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์3 ทั้ง 5 สาระมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต
ในสังคมทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงปัญหาของสังคมที่ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสภาพปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นไปที่แท้จริงของสังคม บทบาทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ส าคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและหวังว่าผู้เรียนได้เข้าใจถึงสมาชิกและ
ก าลังที่ดีของสังคมนั้น นักการศึกษาทางสังคมศึกษา พยายามที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
                                                           

1 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาสังคมไทย สู่วัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก , 
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วัฒนธรรม มีลักษณะเปิดกว้าง ในหลักสูตร ได้ก าหนดมาตรฐานไว้ 12 มาตรฐาน จุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักการ
ด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
อดทน รู้จักปะหยัด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
รู้จักหน้าที่ รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนเอง ในทางสร้างสรรค์ บนรากฐานแห่งศาสนาและกฎหมาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การให้การศึกษาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในโรงเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นบูรณาการ  (Integrate) คือ มีเนื้อหา
ผสมผสานกันโดยคัดเลือกเนื้อหามาจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่นสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ศาสนาและปรัชญา เป็นต้น แล้วจัดเข้ารวมเป็นหลักสูตรสังคมศึกษาในโรงเรียน 
หรืออาจกล่าวได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นรากฐานของสาระสังคม
ศึกษาในโรงเรียน เพราะ สาระสังคมศึกษา (Social Studies) มีลักษณะเป็นสาระแบบ บูรณาการ  
โดยคัดเลือกสาระส่วนท่ีเหมาะสมจากสาระ ต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์และแขนงวิชา  ที่เกี่ยวข้อง  
มีขอบข่ายครอบคลุมทุกแขนงวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ ตลอดไปจนถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคม แต่ไม่ใช่
สังคมศาสตร์ เช่น ศาสนา ศิลปะดนตรี วรรณกรรมด้วยเพื่อน ามาบูรณาการเข้า โดยมีมโนทัศน์และหลักการ
ที่ส าคัญเป็นแกนกลาง ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกด้าน และฝึกฝนทักษะและพัฒนาเจตคติ
อันเหมาะสมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติและสร้างสรรค์ อาจกล่าวได้
ว่า วัตถุประสงค์เน้นที่การน าเอาความรู้ทางสังคมศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและสังคม 

 
ความส าคัญของสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์นั้นมิได้มี
มาแต่ก าเนิด แต่เกิด จากการที่มนุษย์ได้เป็นสมาชิกของสังคม ท าให้มนุษย์เรียนรู้แบบแผนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สังคมมนุษย์คือ ครอบครัว ความรู้จากแบบแผนมนุษย์ รุ่นก่อนจากสภาพแวดล้อมครอบครัว จากสถาบันที่
ตนได้สัมผัส สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพล และมีส่วนท าให้มนุษย์ที่สมบรูณ์สามารถยังชีพอยู่สังคมได้อย่างมั่นคง
ดังนั้นสาระสังคมศึกษา มีความเก่ียวข้องกับเชื้อชาติศาสน์ กษัตริย์ และวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงเป็นสาระ
ที่มีความส าคัญสูง คือ 
 1. สาระสังคมศึกษา มีความส าคัญเพราะวิชาสังคมศึกษาต้องอยู่คู่กับเราตลอดเวลา  
 2. การสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  5 สาระ ประกอบด้วยสาระศาสนา  สาระหน้าที ่พลเมืองการด าเนินชีวิตในสังคม  สาระ
เศรษฐศาสตร์  สาระประวัติศาสตร์  สาระภูมิศาสตร์   มีความจ าเป็นต้องมีสอบ เพราะมีความส าคัญต่อ
ทุกวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ได้แก ่

1. ภาษาไทย  
2. คณิตศาสตร์  
3. วิทยาศาสตร์  

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษา และพลานามัย 
6. ศิลปศึกษา 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ในหลักสูตรการศึกษาขึ้นฐาน ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้โดยกลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดอยู่ในกลุ่มแรก  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพี่อสร้าง
พื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ 

 3.  ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษาขึ้นอยู่กับสมมุติฐานของแนวคิด หลักการสอนสังคม
ศึกษาที่ตั้งขึ้นนั้นมีเจตนาอย่างไร โดยปกติหลักการสอนสังคมศึกษาก็เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมนั่นเอง
สมมุติฐานที่ส าคัญของสังคมศึกษาได้แก่ ระบอบการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเทศไทยมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินนโยบายของรัฐ การเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การวินิจฉัยตัดสินบนพื้นฐานประชาธิปไตย การตั้งสมมุติฐานของการเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
การด าเนินชีวิตที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งในสว่นตนและสังคมส่วนรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในขณะที่แต่
ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันทั้งด้านเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ความเป็นอยู่ เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ เศรษฐกิจการครองชีพ สิ่งเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่บนทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีผล
ต่อการสร้างทักษะการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่ง  ทักษะการตัดสินใจจึงต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ทั้งในด้าน
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นความส าคัญของสาระ
สังคมศึกษาฯ 
 
องค์ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ ก่อนการตัดสินใจใดๆ จึงต้องมีความรู้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
รวมทั้งค่านิยมซึ่งจะน าไปสู่ทักษะในการตัดสินใจ โดยมีองค์ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
 1.  ความรู้สังคมศึกษา จะให้ความรู้ด้านสังคม สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสังคมผู้เรียนต้องเรียนรู้
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร 
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์
กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
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4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษา และพลานามัย 
6. ศิลปศึกษา 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ในหลักสูตรการศึกษาขึ้นฐาน ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้โดยกลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดอยู่ในกลุ่มแรก  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพี่อสร้าง
พื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ 

 3.  ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษาขึ้นอยู่กับสมมุติฐานของแนวคิด หลักการสอนสังคม
ศึกษาที่ตั้งขึ้นนั้นมีเจตนาอย่างไร โดยปกติหลักการสอนสังคมศึกษาก็เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมนั่นเอง
สมมุติฐานที่ส าคัญของสังคมศึกษาได้แก่ ระบอบการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเทศไทยมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินนโยบายของรัฐ การเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การวินิจฉัยตัดสินบนพื้นฐานประชาธิปไตย การตั้งสมมุติฐานของการเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
การด าเนินชีวิตที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งในสว่นตนและสังคมส่วนรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในขณะที่แต่
ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันทั้งด้านเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ความเป็นอยู่ เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ เศรษฐกิจการครองชีพ สิ่งเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่บนทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีผล
ต่อการสร้างทักษะการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่ง  ทักษะการตัดสินใจจึงต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ทั้งในด้าน
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นความส าคัญของสาระ
สังคมศึกษาฯ 
 
องค์ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ ก่อนการตัดสินใจใดๆ จึงต้องมีความรู้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
รวมทั้งค่านิยมซึ่งจะน าไปสู่ทักษะในการตัดสินใจ โดยมีองค์ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
 1.  ความรู้สังคมศึกษา จะให้ความรู้ด้านสังคม สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสังคมผู้เรียนต้องเรียนรู้
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร 
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์
กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
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เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระ
ต่างๆ ไว้ ดังนี้ 
 1) ศาสนา และจริยธรรม : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวมประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต : ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญการเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข้าใจสิทธิ เสรีภาพเพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 
 3) เศรษฐศาสตร์ : การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4) ประวัติศาสตร์ : เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง พัฒนาการของมนุษยชาติจาก
อดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญใน
อดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 
 5) ภูมิศาสตร์ : ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศ
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่ง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การน าเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.  ทักษะ  ทักษะหมายถึงความช านาญ ความขยัน คล่องแคล่ว สังคมศึกษาจะจัดกิจกรรมฝึกฝน
ให้มีทักษะในการตัดสิน ใจอย่างมี เหตุผลแก่ เยาวชน ทักษะนี้ เป็นกระบวนการทางทยาศาสตร์  
โดยกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลจะเริ่มตั้งแต่ การระบุข้อปัญหาการตั้งสมมุติฐานแนวทางแก้ปัญหา 
การทดสอบสมมุติฐาน การหาทางเลือก การวิเคราะห์ผลที่ได้เลือกนั้น แล้วจึงท าการประเมินเพื่อตัดสินใจลง
มือปฏิบัติ 
 
พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา   
 1. พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา  
 สังคมศึกษามีก าเนิด เมื่ อคริสต์ศตวรรษที่  19 ปี  พ .ศ. 2459  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน ได้จัดหมวดวิชาใหม่คือ วิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยวิชา
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาปัญหาประชาธิปไตย ในระยะต่อมา วิชาสังคมศึกษาได้รวมไปถึงวิชา
เศรษฐศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง ด้วยประเทศไทย ในระยะแรกคือสมัยกรุงสุโขทัย มีวัดเป็นสถาบันทาง
การศึกษา พระเป็นผู้จัดการศึกษา จึงเน้นการสอนศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดให้เรียนวิชาที่

เกี่ยวกับสังคมศึกษา คือ วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยและการเมืองใกล้เคียง  
วิชาภูมิศาสตร์การค้า วิชาจรรยา  การเรียนเน้นการท่องจ า ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้ก าหนดวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรมไว้ในหลักสูตรการก าเนิดวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย  วิชาสังคมศึกษาได้ถูกจัดไว้ใน
หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกปีพ.ศ. 2498 โดยแบ่งออกเป็น 4 รายวิชาคือ ภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมและประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าวทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2503  
ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2521ในปี พ.ศ.2544  ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
วิชาสังคมศึกษา ได้รับการปรับปรุงเป็น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 5 สาระ 
คือสาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังคงแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8กลุ่ม 
คือ  
 1) ภาษาไทย  
 2) คณิตศาสตร์  
 3) วิทยาศาสตร์  
 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6) ศิลปะ  
 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละ 
 8) ภาษาตา่งประเทศ    
 โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้4 “การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมว่า สังคมโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไรทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น 
มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้
ในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ

                                                           
4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (มปป.) หน้า 7 
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เกี่ยวกับสังคมศึกษา คือ วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ วิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยและการเมืองใกล้เคียง  
วิชาภูมิศาสตร์การค้า วิชาจรรยา  การเรียนเน้นการท่องจ า ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้ก าหนดวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรมไว้ในหลักสูตรการก าเนิดวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย  วิชาสังคมศึกษาได้ถูกจัดไว้ใน
หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกปีพ.ศ. 2498 โดยแบ่งออกเป็น 4 รายวิชาคือ ภูมิศาสตร์  
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ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2521ในปี พ.ศ.2544  ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
วิชาสังคมศึกษา ได้รับการปรับปรุงเป็น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 5 สาระ 
คือสาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังคงแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8กลุ่ม 
คือ  
 1) ภาษาไทย  
 2) คณิตศาสตร์  
 3) วิทยาศาสตร์  
 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6) ศิลปะ  
 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละ 
 8) ภาษาตา่งประเทศ    
 โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้4 “การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมว่า สังคมโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไรทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น 
มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้
ในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ

                                                           
4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (มปป.) หน้า 7 
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แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระไว้ 5 สาระ ดังนี้ 
 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 
 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ 
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 3) เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 4) ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   
 5) ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของ
สิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
วิเคราะห์สภาพการศึกษา 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาไทย 
การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าฐานข้อมูล โดย

วิเคราะห์และสกัดปัจจัยส าคัญออกมา บทความนี้น าเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการส าคัญที่มีผลต่อการจัด
การศึกษาไทย ดังนี้5 

1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพ
ของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพิ่ม

                                                           
5 วิ เค ร า ะ ห์  5  ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า รศึ ก ษ า ไท ย , [อ อ น ไล น์ ] แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 

http://www.kriengsak.com/node/1040 [10 ก.ค. 2561] 

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  
ใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษาเนื่องจากการ
ก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัย
การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มี
คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วย
สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่ งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ 

3) ปัจจัยด้านระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก เนื่องด้วย
ระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการท างานตามระบบ
ราชการไทย มักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่
ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว 

4) ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส าเร็จหรือล้มเหลว 
ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรค  
จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อาทิการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บ่อยครั้งท าให้การด าเนินนโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะรัฐบาลทักษิณ มีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ศธ.บ่อยมากคนละ 9 เดือนโดยเฉลี่ย นักการเมืองมอง  
ศธ. ว่า เป็นกระทรวงที่สร้างผลงานได้ยาก ต าแหน่ง รมว. ศธ. จึงน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง อาทิ 
เป็นรางวัลแก่ผู้สนับสนุนพรรค ผู้ที่เข้ามาด ารงต าแหน่งจึงมิใช่ผู้มีความรู้ในด้านการศึกษาอย่างแท้จริงความ
ไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายของนักการเมืองหลาย
คนคือ ต้องการคะแนนนิยม จึงมีนักการเมืองจ านวนไม่น้อยที่ไม่ด าเนินนโยบายทีใ่ห้ผลในระยะยาว เนื่องจาก
เสี่ยงที่จะท าให้ตนเองไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา ดังนั้น
นักการเมืองจึงเลือกด าเนินนโยบายที่เห็นผลในระยะสั้น เพื่อท าให้ตนเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกคร้ัง อันเป็น
อุปสรรคยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย 

5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเง่ือนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ดังนี้  

1) ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม สังคมไทยในปัจจุบันขาดความเหนียวแน่น ขาด 
ความร่วมแรงร่วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว่าเป็นเร่ืองของรัฐบาลไม่เก่ียวกับตนเอง 

2) รักความสนุกและความสบายคนไทยส่วนใหญ่สนใจความบันเทิงมากกว่าการ 
แสวงหาความรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) สังคมอุปถัมภ์ สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์ เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วน 
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ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  
ใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษาเนื่องจากการ
ก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัย
การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มี
คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วย
สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่ งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ 

3) ปัจจัยด้านระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก เนื่องด้วย
ระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการท างานตามระบบ
ราชการไทย มักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่
ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว 

4) ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส าเร็จหรือล้มเหลว 
ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรค  
จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อาทิการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บ่อยครั้งท าให้การด าเนินนโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะรัฐบาลทักษิณ มีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ศธ.บ่อยมากคนละ 9 เดือนโดยเฉลี่ย นักการเมืองมอง  
ศธ. ว่า เป็นกระทรวงที่สร้างผลงานได้ยาก ต าแหน่ง รมว. ศธ. จึงน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง อาทิ 
เป็นรางวัลแก่ผู้สนับสนุนพรรค ผู้ที่เข้ามาด ารงต าแหน่งจึงมิใช่ผู้มีความรู้ในด้านการศึกษาอย่างแท้จริงความ
ไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายของนักการเมืองหลาย
คนคือ ต้องการคะแนนนิยม จึงมีนักการเมืองจ านวนไม่น้อยที่ไม่ด าเนินนโยบายทีใ่ห้ผลในระยะยาว เนื่องจาก
เสี่ยงที่จะท าให้ตนเองไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา ดังนั้น
นักการเมืองจึงเลือกด าเนินนโยบายที่เห็นผลในระยะสั้น เพื่อท าให้ตนเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกคร้ัง อันเป็น
อุปสรรคยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย 

5) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ดังนี้  

1) ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม สังคมไทยในปัจจุบันขาดความเหนียวแน่น ขาด 
ความร่วมแรงร่วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว่าเป็นเร่ืองของรัฐบาลไม่เก่ียวกับตนเอง 

2) รักความสนุกและความสบายคนไทยส่วนใหญ่สนใจความบันเทิงมากกว่าการ 
แสวงหาความรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) สังคมอุปถัมภ์ สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์ เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วน 
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ร่วม ผู้ที่มีอ านาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยที่ประชาชนไม่กล้าขัดขวาง เพราะต้อง
พึ่งพาอาศัย ดังนั้น เมื่อมีการกระจายอ านาจทางการศึกษา อาจกลายเป็นแหล่งผลประโยชนใ์ห้กับผู้มีอิทธิพล
ได้หากควบคุมไม่ดี 

4) ขาดการเปิดกว้างทางความคิดและการรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน สังคมไทยมี 
ค่านิยมว่า การมีความคิดที่แตกต่างหรือการเป็นแกะด า เป็นสิ่งไม่ดี มองผู้ที่คิดแตกต่างเป็นศัตรู และ
พยายามหักล้างความคิดซึ่งมักกระท าโดยใช้อารมณ์มิได้ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ผู้เรียนที่ปัจจุบันมุ่งสร้างคนให้คิดเป็นท าเป็น 

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่หน่วยงานก าหนดธงพัฒนาระบบการศึกษา
ไทย จะต้องให้ความส าคัญ และน าไปใช้วิเคราะห์วางแผนก าหนดทิศทางและนโยบาย โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาการศึกษาไทย เพราะหากแม้ว่าจะมีการขยับหรือพัฒนาปัจจัยอ่ืน
มากเพียงใด แต่หากปัจจัยการเมืองไม่ถูกพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา ย่อมส่งผลให้การขยับหรือพัฒนา
ปัจจัยอ่ืนย่อมกระท าได้ยาก และอาจไม่น าพาสู่ความส าเร็จได้ หากเปรียบเทียบให้ปัจจัยทางการเมือง 
เปรียบเสมือนน้ าที่หล่อเลี้ยงให้ระบบการศึกษาไทยเติบโตงอกงามผลิดอกออกผลที่มีคุณภาพ แต่หากขาด
การหล่อเลี้ยงน้ าที่มากเพียงพอ ย่อมจะท าให้การจัดการศึกษาเห่ียวเฉา และไม่เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการ
พัฒนาการจัดการศึกษาไทย จึงขึ้นอยู่กับจุดยืนและภาวะของผู้น าประเทศและผู้น ากระทรวงศึกษาธิการที่ให้
ความส าคัญ ผลักดันและสนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยการจัดการศึกษา 
'ในระบบ ' ของไทยมีปัญหาเรื่อง 'คุณภาพ ' มาโดยตลอด เมื่อปี 2542 ได้มีความพยายามในการปฏิรูป
การศึกษาครั้งใหญ่ โดยหวังว่าจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ6 โดยเฉพาะ
การเพิ่มงบประมานการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ จนกระทั่งงบประมาณด้านการศึกษาขึ้นมาอยู่อันดับ
หนึ่งคือจาก 2.9 แสนล้านบาทในป ี2549 มาเป็น 5 แสนล้านบาทในป ี2558 คือเพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าในเวลา 
9 ปี แต่คุณภาพการศึกษาเมื่อดูจากผลส าฤทธิ์กลับอยู่ในระดับต่ าไม่เปลี่ยนแปลงทุกระดับ แสดงให้เห็นว่าผล
การปฏิรูปการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษามีหลายปัจจัยแต่ที่เห็นตรงกันมี
อย่างน้อยห้าประการได้แก่ 

1. ผู้สอน  
ผู้สอนที่พึงประสงค์ต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 
 1 ) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ประพฤติดี ปฏิบัติดีเปน็แบบอย่างทีด่ีของลูกศิษย์ และมุ่งมั่นใน
การสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี  
 2) ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนอย่างดี  
 3) ต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์และ 
 4) ต้องมีทักษะในการสอนให้ลูกศิษย์คิดเป็น วิเคราะห์เป็น รู้จักใช้เหตุใช้ผล 

                                                           
6 ศ.ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  ปัจจัยที่มีผลต่อ 'คุณภาพการศึกษา , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล  : 
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2) หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนหลักสูตรต้องทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยเฉพาะต้องเป็นหลักสตูรที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน 
ส่วนระบบการเรียนการสอนต้องมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จกัการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเอง เป็นผู้มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ มีความมุง่มั่นในความส าเร็จ 

3) ผู้เรียน ปรัชญาของการศึกษาถือว่าเด็กทุกคนล้วนมีความสามารถ เป็นหน้าที่ของครอบครัวและ
โรงเรียนที่จะต้องค้นให้พบว่าเดก็มีทักษะและความสามารถด้านใดแล้วส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะได้รบัการ
พัฒนาตามสมรรถนะและศักยภาพของเด็ก 

4) โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการเรียนการสอนทั้งอาคารสถานทีท่ี่เหมาะสม ห้องสมุด ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งหมดนีล้้วนมีความส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาให้คุณภาพ 

5) การบริหารจัดการ จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูงจะมีศักยภาพสูงในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นการคัดเลือกผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณธรรม นอกจากนี้จะต้องจัด
ให้มีหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจทุกระดับและต้องไม่แต่งตั้ง
ผู้บริหารจากระบบการวิ่งเต้นเด็ดขาด ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  
"ในระบบ" ให้มีคุณภาพ การศึกษาในระบบที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งมีคุณภาพมาก
ขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ผู้น าประเทศต้องมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นที่จะลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของชาติ และจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
บทสรุป 

ขอบข่ายของวิชาสังคมศึกษากว้างขวางมีเนื้อหาสาระที่เป็นการคิดรวบยอดและหลักการจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการเรียนรู้ได้อีกมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคมมี
ผลกระทบต่อวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นขอบข่ายของเนื้อหาความรู้ที่เพิ่ มขึ้นและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนจะเรียนรู้กันอย่างไร ในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าจะ
ค านึงถึงในล าดับแรกก็คือ การเรียนรู้ที่จะเลือกสรรข้อมูลความรู้ที่สามารถน ามาสัมพันธ์กับชีวิต และช่วย
แก้ปัญหาชีวิตปัจจุบันได้ ซึ่งถือว่าเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกั บ
ผู้อ่ืน เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกของ
บุคคลในเวลาเดียวกัน การพัฒนาทักษะนี้จะต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมเป็นระยะเวลานานจน
ค่อย ๆ ซึมซับในตัวผู้เรียน ทักษะทางสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากตนได้
ด้วยความเข้าใจกัน เห็นใจกัน ไม่มีอคติต่อกันและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป การจัดการ
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2) หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนหลักสูตรต้องทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยเฉพาะต้องเป็นหลักสตูรที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน 
ส่วนระบบการเรียนการสอนต้องมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จกัการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเอง เป็นผู้มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ มีความมุง่มั่นในความส าเร็จ 

3) ผู้เรียน ปรัชญาของการศึกษาถือว่าเด็กทุกคนล้วนมีความสามารถ เป็นหน้าที่ของครอบครัวและ
โรงเรียนที่จะต้องค้นให้พบว่าเดก็มีทักษะและความสามารถด้านใดแล้วส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะได้รบัการ
พัฒนาตามสมรรถนะและศักยภาพของเด็ก 

4) โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการเรียนการสอนทั้งอาคารสถานทีท่ี่เหมาะสม ห้องสมุด ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งหมดนีล้้วนมีความส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาให้คุณภาพ 

5) การบริหารจัดการ จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูงจะมีศักยภาพสูงในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นการคัดเลือกผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณธรรม นอกจากนี้จะต้องจัด
ให้มีหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจทุกระดับและต้องไม่แต่งตั้ง
ผู้บริหารจากระบบการวิ่งเต้นเด็ดขาด ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  
"ในระบบ" ให้มีคุณภาพ การศึกษาในระบบที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งมีคุณภาพมาก
ขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ผู้น าประเทศต้องมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นที่จะลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของชาติ และจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
บทสรุป 

ขอบข่ายของวิชาสังคมศึกษากว้างขวางมีเนื้อหาสาระที่เป็นการคิดรวบยอดและหลักการจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการเรียนรู้ได้อีกมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคมมี
ผลกระทบต่อวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นขอบข่ายของเนื้อหาความรู้ที่เพิ่ มขึ้นและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนจะเรียนรู้กันอย่างไร ในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าจะ
ค านึงถึงในล าดับแรกก็คือ การเรียนรู้ที่จะเลือกสรรข้อมูลความรู้ที่สามารถน ามาสัมพันธ์กับชีวิต และช่วย
แก้ปัญหาชีวิตปัจจุบันได้ ซึ่งถือว่าเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกั บ
ผู้อ่ืน เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกของ
บุคคลในเวลาเดียวกัน การพัฒนาทักษะนี้จะต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมเป็นระยะเวลานานจน
ค่อย ๆ ซึมซับในตัวผู้เรียน ทักษะทางสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากตนได้
ด้วยความเข้าใจกัน เห็นใจกัน ไม่มีอคติต่อกันและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป การจัดการ
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เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนี้สามารถกระท าได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถกระท าได้ทั้งใน
รูปของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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