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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ (๑) ศกึษาสภาพทีเ่ป็นจรงิและสภาพทีค่าดหวงัในการพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
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335การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาฯ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ คณะ 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ�านวน ๑๐๙ คน เครื่องมือที่ใช้  

ได้แก่ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที และดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNI
Modified

) 

 ผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยสภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉล่ีย 

ต�า่กว่าสภาพทีค่าดหวงั จ�านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หาหลกัสตูร และด้านสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ส�าหรบั

ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอนนั้นมีสภาพที่เป็นจริงสูงกว่าสภาพที่คาดหวัง (๒) การประเมินความต้องการ

จ�าเป็นโดยจัดเรียงล�าดับความส�าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษา 

และเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

มีค่า PNI
Modified

 อยู่ระหว่าง -๐.๐๕-๐.๓๐ ด้านที่พบว่ามีค่า PNI
Modified 

สูงสุด มีความต้องการจ�าเป็นล�าดับ

ที่ ๑ คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์; ปรัชญาการศึกษา; เศรษฐกิจพอเพียง; นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

Abstract
 The objectives of this research were; (1) to study actual and desirable states in  

the development of learning achievement in the course of education philosophy  

and sufficiency economy, and (2) need assessment for the development of learning 

achievement in the course of education philosophy and sufficiency economy of the  

first-year students at the faculty of education Chandrakasem Rajabhat University.  

The populations used in the study were 109 people of first-year students in the  

faculty of education Chandrakasem Rajabhat University. The tool used in the study  

was a questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and  

PNI Modified were statistics applied for the study.

 The results indicated that; (1) the actual and desirable states in the development 

of learning achievement in the course of education philosophy and sufficiency economy 

of the first-year students at the faculty of education Chandrakasem Rajabhat University 

were at .๐๕ level significantly different. The average score of the actual state was lower 
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336 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

than the average score of the desirable state in the curriculum and learning facilities 

aspects. The average score of the actual state was higher than the average score of the 

desirable state in the instructor aspect. (2) A need assessment for the development  

of learning achievement in the course of education philosophy and sufficiency economy 

of the first-year students at the faculty of education Chandrakasem Rajabhat University 

was found PNI
Modified

 between -0.05 to 0.30 that the highest value was curriculum content 

aspect.

Keywords : achievement; educational philosophy; Sufficiency Economy; 
     first year student

บทน�า
  การจัดการเรียนการสอน รายวิชา EDUC 1102 ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง 

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ  

และมีประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง
1
 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยพ้ืนฐาน

การศึกษา ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาการศึกษาที่เน้นบทบาทผู้สอนและเนื้อหาสาระ 

ปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นบทบาทผู ้เรียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อิทธิพลของทฤษฎีการเรียนรู ้

ต่อการจัดการศึกษา อิทธิพลของศาสนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการจัดการศึกษา หลักการ 

จัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดวิถีไทย และแนวคิดการจัดการศึกษา 

ในศตวรรษท่ี ๒๑
2
 โดยในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมานี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ในรูปแบบออนไลน์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค  

COVID–19 (ฉบับที่ ๑๑)
3
 ซึ่งมีผลการประเมินจากนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้า

ทางการศึกษาซึ่งแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินั้นไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างเต็มท่ี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจัดได้ว่า 

 1
 อาภาพร สิงหราช, เอกสารประกอบการสอน รายวิชา EDUC ๑๑๐๒ ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจ 

พอเพียง, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๖๔), หน้า ๒.

 2
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, แบบ มคอ. ๓ รายวิชา EDUC๑๑๐๒ ปรัชญาการศึกษา

และเศรษฐกิจพอเพียง, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๖๕), หน้า ๖.

 3
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙. 

(ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔.
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เป็นผลกระทบส�าคัญที่มีต่อการศึกษาไทย
4
 ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างพยายามด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ที่ได้พบให้สอดคล้องกับทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามความเหมาะสมเพื่อให้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายส�าคัญ

ของการจัดการเรียนการสอน

 เน่ืองจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID–19 นั้นสามารถจัดการและ 

ควบคุมได้ดีขึ้น อีกทั้งมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม จงึได้มีนโยบายให้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบปกตใินชัน้เรยีน ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ท้ังน้ีเมื่อทบทวนถึงปัจจัยด้านผู้เรียนแล้วจะพบข้อมูลเบื้องต้นที่ส�าคัญว่า 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ นั้น เป็นผู้เรียนที่ยังด้อยประสบการณ์ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ประกอบกับ

ประสบการณ์ในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมานี้เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถ ในการ

ก�ากับตนเองเพื่อการเรียนรู้ไม่เท่ากัน โดยบางส่วนนั้นยังก�ากับตนเองได้น้อย
5
 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนรู้ที่กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้ประการหนึ่ง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาความต้องการจ�าเป็น 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาใช้

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
 ๑.  เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา

ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 ๒.  เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้รายวิชาปรัชญา 

การศกึษาและเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศกึษาชัน้ปีที ่๑ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

 4
 มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย, การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สร้างผลกระทบต่อการศึกษาไทยที่ส�าคัญ ๓ ประการ, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.kenan-asia.org/th/covid-๑๙-education-impact [๓๐ เมษายน ๒๕๖๓].

 5
 เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล และคณะ, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราชินีบูรณะโดยใช้การประเมินแบบ
เร่งด่วน”, วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย,์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๓๐-๔๕.

24. ������������������� (������� 334-345).indd   337 28/11/2565   20:35:26
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วิธีการศึกษา
 การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษา 

และเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

มีรายละเอียดของวิธีการศึกษา ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๑.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผู้วิจัยพยายามเก็บตัวอย่างเท่าท่ีจะท�าได้

ตามท่ีได้รบัความร่วมมอืจากอาจารย์ผูส้อนและนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ซึง่ได้รบัข้อมลูจากการตอบแบบสอบถาม ๑๐๙ คน ทีจ่ดัเป็นกลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจัยในครั้งนี้

 ตัวแปรที่ศึกษา

  ๑.  ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และสาขาวิชา 

  ๒.  ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพที่เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร  

ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ๑.  แบบสอบถามความคดิเหน็เรือ่ง สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

  ๑.  แบบสอบถามความคดิเหน็เรือ่ง สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมืออย่างเป็นล�าดับ 

ขั้นตอน ดังนี้

   ๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง  

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษา 

และเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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339การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาฯ

    ๑.๒ สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง 

(Structured and Semi – Structured Questionnaires) แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย 

   ตอนที่ ๑ สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ เพศ และสาขาวิชา 

   ตอนที่ ๒ สอบถามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง สภาพที่เป็นจริง 

และสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจ 

พอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีลักษณะเป็น 

แบบตอบสนองคู่ (Dual-response Format) แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับนสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันและระดับสภาพที่คาดหวังในอนาคต  

ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ก�าหนดความหมายของคะแนนความคิดเห็นดังนี้ 

   ความหมายระดับสภาพปัจจุบัน 

    ๕ หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับมากที่สุด

    ๔ หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับมาก

    ๓ หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับปานกลาง

    ๒ หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับน้อย

    ๑ หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับน้อยที่สุด

   ความหมายระดับสภาพที่คาดหวัง

    ๕ หมายถึง นักศึกษาต้องการมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับมากที่สุด

    ๔ หมายถึง นักศึกษาต้องการมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับมาก

    ๓ หมายถึง นักศึกษาต้องการมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับปานกลาง

    ๒ หมายถึง นักศึกษาต้องการมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินในระดับน้อย

    ๑ หมายถึง นักศึกษาต้องการมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินระดับน้อยที่สุด

   ตอนที่ ๓ สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา 

ช้ันปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open 

Ended Question) มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเร่ืองข้อเสนอแนะ
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340 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

อ่ืน ๆ เก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ๑.๓ น�าแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน จ�านวน ๑ ท่าน (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย จ�านวน  

๑ ท่าน และ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล จ�านวน ๑ ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

ของภาษาและความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะส�าหรับน�ามาปรับปรุง

แก้ไข โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ก�าหนดความเหมาะสมตามเกณฑ์ .๕๐ ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑.๐๐ ถือว่าข้อค�าถามของแบบสอบถาม มีความ

เหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหาสามารถน�าไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ได้

    ๑.๔ น�าแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๓๐ คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๔ ถือว่า

แบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือสามารถน�าไปใช้ได้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญา

การศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ 

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาในชั้นเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยนัดหมายปิดรับค�าตอบ

ภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑.  วเิคราะห์ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจยัส่วนบคุคล โดยใช้ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ๒.  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

  ๓.  วิเคราะห์ความต้องการที่จ�าเป็น โดยใช้ดัชนีความต้องการที่จ�าเป็น

  ๔.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง โดยใช้การทดสอบ

ค่าที
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341การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาฯ

ผลการศึกษา 
 การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษา 

และเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ ดังนี้

 ๑. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 

ช้ันปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สถิติทดสอบค่าที ชนิด paired 

samples T test

 ตารางที่ ๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ความคิดเห็นนักศึกษา N  X S.D. t p

สภาพที่เป็นจริง ๑๐๙ ๓.๘๔ ๐.๑๒
๔.๑๘* ๐.๐๑

สภาพที่คาดหวัง ๑๐๙ ๔.๒๘ ๐.๐๘

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 จากตารางท่ี ๑ พบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง ( X =๓.๘๔, S.D.=๐.๑๒) ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของสภาพที่คาดหวัง ( X =๔.๒๘, S.D.=๐.๐๘) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 ๒.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในภาพรวม

ที่ รายการวิเคราะห์
ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับสภาพที่คาดหวัง

X SD. แปลผล X SD. แปลผล

๑ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ๓.๒๐ ๐.๐๘ ปานกลาง ๔.๑๗ ๐.๐๙ มาก

๒ ด้านอาจารย์ผู้สอน ๔.๔๐ ๐.๐๕ มาก ๔.๓๖ ๐.๐๖ มาก

๓ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔.๓๑ ๐.๐๔ มาก ๔.๓๗ ๐.๐๓ มาก

รวม ๓.๘๔ ๐.๑๒ มาก ๔.๒๘ ๐.๐๘ มาก

24. ������������������� (������� 334-345).indd   341 28/11/2565   20:35:26



342 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 จากตารางท่ี ๒ พบว่านกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มคีวาม

คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๘, 

S.D.=๐.๐๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับสภาพที่คาดหวัง

สูงกว่าระดับสภาพปัจจุบัน มีอยู่จ�านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (ระดับสภาพปัจจุบัน :  

X = ๓.๒๐, S.D.=๐.๐๘/ ระดับสภาพที่คาดหวัง : X  = ๔.๑๗, S.D.=๐.๐๙) และด้านสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ (ระดับสภาพปัจจุบัน : X = ๔.๓๑, S.D.=๐.๐๔/ ระดับสภาพที่คาดหวัง : X = ๔.๓๗, 

S.D.=๐.๐๓) ส�าหรับด้านอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน ( X  = ๔.๔๐, S.D.=๐.๐๕) 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง ( X  = ๔.๓๖, S.D.=๐.๐๖)

 ๓. ผลการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา 

ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม โดยใช้สถิติค่าดัชนีความต้องการที่จ�าเป็น (PNIModified)

 ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความต้องการที่จ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา

ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ที่ รายการวิเคราะห์ I D PNI ล�าดับ

๑ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ๓.๒๐ ๔.๑๗ ๐.๓๐ ๑

๒ ด้านอาจารย์ผู้สอน ๔.๔๐ ๔.๓๖ -๐.๐๑ ๓

๓ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔.๓๑ ๔.๓๗ ๐.๐๑ ๒

รวม ๓.๘๔ ๔.๒๘ ๐.๑๑

 จากตารางที่ ๓ พบว่าค่าดัชนีความต้องการที่จ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา

ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ในภาพรวมอยู่ที่ PNIModified=๐.๑๑ โดยหากพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ด้านที่มี

ค่าดัชนีความต้องการท่ีจ�าเป็นสูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร PNIModified=๐.๓๐ รองลงมา ได้แก่  

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ PNIModified=๐.๐๑ 

 ๔. ผลการวเิคราะห์ค�าถามปลายเปิด เรือ่งข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  เกีย่วกบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (f)
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343การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาฯ

 ตารางที ่๔ ผลการวเิคราะห์ค�าถามปลายเปิด เร่ืองข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  เก่ียวกบัการพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผู้ตอบค�าถามปลายเปิด จ�านวน ๑๓๖ ค�าตอบ ในประเด็นข้อ 

เสนอแนะที่มีลักษณะคล้ายกัน

ที่ ประเด็นข้อเสนอแนะที่มีลักษณะคล้ายกัน f

๑ ควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ๓๖

๒ ควรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ๒๕

๓ ควรจัดเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้าใจง่าย ๑๗

๔ ควรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย ๑๒

 จากตารางที่ ๔ พบว่าข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา 

ปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม ในประเด็นที่มีลักษณะคล้ายกันมากที่สุด ได้แก่ ควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด 

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ (f=๓๖) รองลงมาได้แก่ ควรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (f=๒๕) ควรจัดเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้าใจง่าย (f=๑๗) และควรจัด 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย (f=๑๒) ตามล�าดับ

บทสรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายผลในประเด็นส�าคัญได้ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑.  สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญา 

การศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

จันทรเกษม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยสภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า 

สภาพที่คาดหวัง จ�านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร และด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี ้

สืบเน่ืองจากเน้ือหาหลักสูตรรายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีเนื้อหา 

ค่อนข้างละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในภาคต้น 

ของการเรียนการสอน อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษายังไม่ได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อค�าถาม จึงท�าให้

นักศึกษามีความคาดหวังที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวมากที่สุด อีกทั้งการจัดเนื้อหาของ

หลักสูตรซึ่งประกอบด้วย พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาการศึกษาที่เน้น

บทบาทผู้สอนและเนื้อหาสาระ ปรัชญาการศึกษาที่เน้นบทบาทผู้เรียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อิทธิพล
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344 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ของทฤษฎีการเรียนรู้ต่อการจัดการศึกษา อิทธิพลของศาสนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการจัด 

การศกึษา หลกัการจดัการศกึษาท่ีเป็นฐานคดิสากล หลกัการจดัการศกึษาทีเ่ป็นฐานคดิวถิไีทย และแนวคดิ 

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้นมีลักษณะของการจัดล�าดับเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนการสอน 

ที่สอดคล้องกับกลุ่มแนวคิดดั้งเดิม
6
 คือจัดตามเนื้อหาของรายวิชาแยกเรียนอย่างเป็นล�าดับ มุ่งให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามในอดีต หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ๒.  ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษา 

และเศรษฐกจิพอเพยีง ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ทีมี่การ

เสนอเข้ามาในลกัษณะคล้ายกนัมากทีส่ดุ คอื เสนอให้ปรบัเนือ้หาให้สอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการศกึษา

ในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่มปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกนัคือเสนอให้จัดเนือ้หาในหลักสูตรให้เข้าใจง่าย ซ่ึงหากพิจารณา

แนวทางการจัดเนื้อหาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าว จะพบว่าการจัดเนื้อหา

หลักสูตรตามแนวคิดเน้นด้านปัญญานั้นมีความเหมาะสม โดยมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการจัดเนื้อหาในหลักสูตรให้มีลักษณะที่สามารถให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เอง บนความรู้และ

ประสบการณ์เดิมที่ตัวผู้เรียนมีอยู่ ซึ่งจะมุ่งเน้นความสนใจที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

เน้นการสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนพัฒนาความเข้าใจชวีติและโลกทีม่คีวามหมายและมปีระโยชน์ส�าหรับตัวผู้เรียน
7
 

ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรควรสอดคล้องกับกิจกรรมมุ่งเน้นกลุ่มท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเป็นหลัก ส�าหรับ

ประเด็นข้อเสนอแนะรองลงมา คือเสนอให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสม และเสนอให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ร่วมกับการเรียนการสอนห้องเรียนด้วยนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีความน่าสนใจ เนื่องจากมีผล 

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8
 ได้ระบุถึงผลส�าเร็จจากการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนห้องเรียนแบบปกติ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไว้ว่า

สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้เป็นอย่างดี
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 Posner GJ, Analyzing the curriculum, (New York; McGraw-Hill, 1992) : 144.

 7
 Osborne, R. and P. Freyberg, Learning in Science: The Implication of Children’s Science, 

(London: Heinemann Publishers, 1985) : p.27.

 8
 Prokop, Paul. “The Impact of Alternative Web-based Instructional Models on Student  

Persistence and Achievement in Higher Education”, Dissertation Abstract International, Vol.147  
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345การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาฯ

ข้อเสนอแนะ 

  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรใช้ผลการวิจัยนี้ในการจัดเนื้อหาหลักสูตร และออกแบบการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ�าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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