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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อศึกษาความคงทนการเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการจัดการจ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีค่าเท่ากับ 82.54/82.11 
2) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีค่าเท่ากับ 0.7246 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการสอนวิชาบริการ
สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 5) ความคงทน
การเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 

Abstract 
  The purposes of this research were as follows: 1) to construct and find an efficiency of the 
development of social service model instruction to enhance public consciousness on sufficiency 
economy for bachelor students as the 80/80 standardized criterion efficiency 2) to find the 
effectiveness index of the development of social service model instruction to enhance public 
consciousness on sufficiency economy for bachelor students 3) to compare pretest scores and 
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post-test scores all lessons 4) to study the satisfaction of students after they join the class 5) to 
study the attitude of students after they join the class and 6) to find the retention of students after 
join the class in two weeks. The sixty students were area on simple random sampling selected from 
students in Rajamangala Technology University. The results the study was as follows: 1) An 
efficiency of the development of social service model instruction to enhance public consciousness 
on sufficiency economy for bachelor students was 82.54/82.11 which higher than the 80/80 
standardized criterion efficiency. 2) The efficiency index of the development of social service model 
instruction to enhance public consciousness on sufficiency economy for bachelor students was 
0.7246. 3) The results of the comparisons of pre-test scores and post-test scores all lesson 
significantly different at 0.05. 4) The results of the satisfaction of the development of social service 
model instruction to enhance public consciousness on sufficiency economy for bachelor students 
was found to be a high level. 5) The retention of the teachers after join the class in two was no 
significantly different. 
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1. บทน า 
  ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง  ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งกระแสเร่ง
การพัฒนาและสภาพเศรษฐกิจท่ีบีบรัด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทาง
วัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากว่าส่วนร่วม ขาดการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องท าให้เกิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้น ความส านึกต่อ
ส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน 
  ค าส านึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันก าลังใจได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะจิต
สาธารณะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ 
  การพัฒนาคนให้เกิดประบวนการเรียนรู้เกิดกระบวนการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะต้องค่อยเป็นค่อยไปต้อง
สร้างลักษณะที่ผู้ต้องการปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมมุ่งมั่น กระตือรือร้นใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมนั้น ก็ต้องให้เขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นจริงคุณธรรมและการด ารงชีวิตที่มีค่าให้เขา
รู้จักตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่เห็นผู้อื่นเป็นอันดับแรกเห็นแก่ตนเอง
และครอบครัวเป็นรองให้เขามีความรู้เกิดความเข้าใจสังคมและสามารถปรับปรุงพฤติกรรมและคุณลักษณะเฉพาะของ
ตนเองให้ยืดหยุ่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
  ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นบุคลากรของชุมชนที่จะจบการศึกษาออกไปท างานใน
สังคมการที่นักศึกษามีจิตส านึกท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและมุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวมก็ถือเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังจิตส านึกในการ
งานเพื่อรับใช้สังคมให้กับนักศึกษาที่นักศึกษามีจิตส านึกในความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมจะท าให้เสียสละเพื่อ
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สังคมได้ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอีกแหล่งหนึ่งในการพัฒนาให้นักศึกษามีจิตส านึกในการท างานเพื่อรับใช้
สังคม 
  จากเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งเป็นการประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  5. เพื่อศึกษาความคงทนการเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
 

2. วิธีการศึกษา 
  การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้ด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 7 ข้ันตอนดังนี้ 
  1. การศึกษาแนวคิดและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  2. การศึกษาและก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  3. การพัฒนาการฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  4. การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  5. การด าเนินการฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  7. การสรุปและน าเสนอการวิจัย 
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  1. ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมของผู้เช่ียวชาญ พบว่า โครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม
ทุกประเด็นมีความเหมาะสมมากสื่อมากถึงเหมาะสมมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของสื่อการเรียนที่จะน าไปใช้ในการเสริมสร้างความรู้ มีค่ าสูงกว่าประเด็นอื่น  แสดงว่า ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นแตกต่างกันมากกว่าประเด็นอื่น 
ตารางที่ 1  ความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม 
               หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

1.หลักการของหลักสูตรในการน าไปปฏิบัติจริง 4.41 0.47 มาก 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.45 0.63 มาก 
3. เนื้อหาหลักสูตร 4.49 0.55 มาก 
4. เนื้อหาของหลักสูตรในการน าไปปฏิบัติจริง 4.55 0.53 มากที่สุด 
5. หัวข้อวิชาฝึกอบรมเหมาะสมกับขอบข่ายของหลักสูตร 4.48 0.49 มาก 
6. การก าหนดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชา 4.57 0.57 มากที่สุด 
7. การเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชา 4.41 0.52 มาก 
8. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อวิชา 4.44 0.68 มาก 
9. กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา 4.52 0.37 มากที่สุด 
10. สื่อการเรียนกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชา 4.51 0.74 มากที่สุด 
11. สื่อการเรียนที่จะน าไปใช้ในการเสริมสร้างความรู้ 4.48 0.73 มาก 
12. วิธีการประเมินผลในแต่ละหัวข้อวิชา 4.51 0.67 มากที่สุด 
13. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.61 0.63 มาก 

   

  จากตารางที่1 พบว่า ความเหมาะสมของโครงรา่งรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  2. การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม ผลการประเมินโครงร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม พบว่า การประเมินโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าผลการประเมินโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม
ของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องทุกประเด็น 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 2 ความสอดคล้องโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก 
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

ประเด็นการประเมิน ดัชนีความสอดคล้อง ความหมาย 
1. สภาพปัญหาของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
2. สภาพปัญหาของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
3. สภาพปัญหาของหลักสูตรกับเนื้อหาของหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
4. สภาพปัญหาของหลักสูตรกับหัวข้อวิชาฝึกอบรม 0.80 สอดคล้อง 
5. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตรในแต่ละ
หัวข้อวิชาฝึกอบรม 

1.00 สอดคล้อง 

6. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
7. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับหัวข้อวิชาฝึกอบรม 0.80 สอดคล้อง 
8. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละหัวข้อวิชาฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
9. เนื้อหาวิชาฝึกอบรมกับหัวข้อวิชาฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
10. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในหัวข้อวิชาฝึกอบรมกับกิจกรรมและวิธีการ
ฝึกอบรม 

0.80 สอดคล้อง 

11. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในหัวข้อวิชากับการประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
12. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในหัวข้อวิชาฝึกอบรมกับการประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
13. เนื้อหาวิชาในหัวข้อวิชาฝึกอบรมกับสื่อ 0.80 สอดคล้อง 
14. เนื้อหาวิชาในหัวข้อวิชากับการประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
15. กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมในหัวข้อวิชากับสื่อ 1.00 สอดคล้อง 
16. กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมในหัวข้อวิชากับการประเมินผล 1.00 สอดคล้อง 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่าความสอดคล้องโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เรียงตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

  *< P.05 มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  จากตารางที่ 3  พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชา
บริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชา 
              บริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

  *< P0.05 มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

กลุ่มทดลอง 30 75.23 4.22 
11.26* 0.00 

กลุ่มควบคุม 30 62.33 4.63 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

กลุ่มทดลอง 30 378.60 11.02 
10.03* 0.000 

กลุ่มควบคุม 30 354.73 6.94 
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  จากตารางที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดสถานการณ์การใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการ 
               สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

 *< P0.05 มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนจากแบบทดสอบวัดสถานการณ์การใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการ
สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะการใช้รูปแบบการเรียน 
              การสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ 
              นักศึกษาปริญญาตรี 
 

 

*< P0.05 มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 6  พบว่าคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 7 ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทย ส าหรับ 
              นักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

ก่อนทดลองใช้หลักสูตร 5 50.00 0.70 
18.50 0.00 

หลังทดลองใช้หลักสูตร 5 57.60 0.54 
 

  *< P0.05 มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 7  พบว่าความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามวิถีไทย ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ก่อนทดลองใช้หลักสูตรและหลัง
ทดลองใช้หลักสูตร  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

   

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

กลุ่มทดลอง 30 231.93 8.30 
7.61* 0.000 

กลุ่มควบคุม 30 209.73 13.64 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

กลุ่มทดลอง 30 128.63 4.09 
9.54* 0.000 

กลุ่มควบคุม 30 118.63 4.02 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกอบรมการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยส าหรับ 
              นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

  *< P.05 มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 จากตารางที่ 8 พบว่าเจตคติต่อการฝึกอบรมการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทย ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้าง 
              จิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

หลังทดลองการเรียนการสอนวิชาบริการสังคม 
(สถานการณ์) 

60 366.66 15.10 
1.762 0.083 

ความคงทนในการเรียน 
วิชาบริการสังคม 

60 366.61 15.07 
 

  จากตารางที่ 9 พบว่าความคงทนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้ว 14 วัน มีความรู้ความสามารถไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีความคงทนในการเรียนรู้ 
 

4. สรุป 
  1. ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเท่ากับ 82.54/82.11 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเท่ากับ 0.7245 
  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรูปแบบการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  5. ความคงทนการเรียนรู้ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ไม่แตกต่างกัน 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง  ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่าง  จนท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

การทดสอบ n 
 

SD t-test Sig 

กลุ่มทดลอง 30 125.63 6.33 
11.57 0.001 

กลุ่มควบคุม 30 111.43 4.22 
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