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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จากนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาท่ีมีต่อระดับการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โดยผลการวิจัยเป็น
ตามมาตรฐานการเรียนรู้จากการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลี่ย 
4.37 การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (2) ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.27 การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (3) ด้านปัญญา 4.17 
ค่าเฉลี่ย การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย 4.32 การ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย 4.29 การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีความสําคัญต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  

 

คําสําคัญ: , เศรษฐศาสตร์, การเมือง, การพัฒนา 
 

Abstract 

This research aims to study the level of political economy.  Master of Public Administration 
Program Public Administration Program Faculty of Humanities and Social Sciences Kamphaengphet 
Rajabhat University From the third year students who are studying in the first semester of the 
academic year 2017, the results showed that the learning management according to the national 
higher education standard on learning level, the course of development economics Research results 
are based on learning standards. The results of the research were based on the learning standard of 
measuring learning behavior in 5 aspects as follows:  ( 1)  Moral, ethics, average 4. 37 learning levels 
were high (2) Knowledge was average 4.27. High level (3) Intelligence 4.17 Average learning level is 
very high.  (4) Skills, interpersonal relationships and responsibility; 4.32 high level of learning and (5) 
numerical analysis skills.Communication and the use of technology and information. 4.29 Learning at 
a high level. This is a good way to improve the learning and teaching of students. 
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บทนํา 

เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ท่ีนําแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้ได้หลายแนวทาง
แบบสหวิทยา แนวคิดลักษณะน้ีเล็งเห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงทฤษฎีจากคุณค่าเศรษฐศาสตร์
การเมืองในประเทศไทยท่ีว่า “...แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นกระแสความคิดท่ีมีอิทธิพลและเป็นส่วนหน่ึงของ
อุดมการณ์ของขบวนการทางสังคม ...สํานักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมีส่วนช่วยทําให้ผู้คนมองปรากฏการณ์ในสังคม
เป็นระบบ เป็นโครงสร้าง ท้ังทรัพยากร เทคโนโลยี รัฐและวัฒนธรรม ประกอบรวมเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจท่ีไม่แยก
เรื่องเศรษฐกิจออกมาจากสังคม....” (ฉัตรทิพย์  นาภสุภา, 2556) สําหรับแนวทางศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองสําคัญ 
ได้แก่ (1) การศึกษาโครงสร้างสังคม (2) การศึกษากระบวนการและ (3) การศึกษาความขัดแย้ง แนวทางศึกษา
เศรษฐศาสตร์การเมืองน้ี ประกอบด้วยสองส่วนสําคัญ คือแนวทางศึกษาและแนวคิดพ้ืนฐาน ท้ังสองแนวใช้การ
วิเคราะห์ซึ่ งท่ีจําแนกได้อีกสองหลักการ หลักการแรก การศึกษาพฤติกรรมและจิตสํานึกของท้องถ่ินแบบสหวิทยาการ 
ประกอบด้วยวิชา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยามนุษย์ หลักการท่ีสอง ให้ความสําคัญและเน้นเชิง
ระบบแบบสหวิทยาการ เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะ นิเวศวิทยาสุขภาพ ฯลฯ (โกวิทย์  
พวงงาม , 2553) เชิงการวิเคราะห์แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่เน้นใช้ความรู้และจินตนาการ เพ่ือตีความของสิ่ง
ท่ีเป็นอยู่ให้เป็นจริงท่ีอธิบายให้เหตุผลได้ ในส่วนของภาครัฐมีความจําเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับแนวคิดให้เป็นส่วน
แยกย่อยออกไป อาจหมายถึงการกระจายอํานาจให้ส่วนอ่ืนมากข้ึน แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการยกระดับแนวคิด การประยุกต์และการสังเคราะห์ของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้
เข้าใจบริบทระบบสถาบันทางการเมือง ท่ีสะท้อนภาพพัฒนาการทางการเมือง การประยุกต์และสงัเคราะห์กระบวนการ
นโยบายสาธารณะน้ัน เป็นการพิจารณาว่าประเทศท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมว่าต้องคํานึงปัจจัย
อะไร พิจารณาภาพรวมจากระบบสถาบันและระบอบการปกครองในการวางกรอบและเง่ือนไขของกลไกทางการเมืองท่ี
สําคัญยิ่งต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือพัฒนาทางการเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจระยะยาว การนํา
หลักเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในพ้ืนท่ี
นโยบายในมุมมองใหม่ ประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อนภายใต้ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในท่ีสุดเรียนรู้และเข้าใจ 
วิธีการ มุมมองใหม่ในการออกแบบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและนํานโยบายไปปฏิบัติได้ตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาสาธารณะดียิ่งข้ึน (พัชรี สิโรรส, 2557) แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองสําหรับออกแบบนโยบาย  การ
ยกระดับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติรัฐธรรมนูญกับการรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย เศรษฐศาสตร์การเมือง
สําหรับการบริหารและจัดการสาธารณะสมัยใหม่ แนวคิดน้ีให้ความสําคัญการตีความ ให้ความหมายและให้เหตุผล
เหล่าน้ันใหม่ ไม่ใช่ทําลายให้สูญสิ้น ให้ความสําคัญด้านภาษาท่ีให้เห็นความจริงว่าต้องตีความหมายจากภาษา เพ่ือให้
ทราบความจริง ไม่ได้มุ่งแนวคิดการบริหารแบบเดิมท่ีเคร่งครัด แต่กลับมีจุดเน้นไร้รูปแบบชัดเจน ไม่เน้นสายการบังคับ
บัญชา เน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ เป็นต้น หากพิจารณาแนวคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) โดย 
อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ อ้างจากหลักคิด Postmodernism and American Public Administration in 1990s – 
Peter Bogason อันเป็นการใช้วิธีตีความมาวิเคราะห์ในรูปภาษา กระบวนการทางสังคมเป็นการใช้ภาษา ท่ีตรงข้ามกับ
หลักปฎิฐานนิยมท่ีวิธีวิเคราะห์แบบตีความน้ี ใช้การสื่อสารตัวต่อตัวเรียกว่า วาทกรรมของแท้ เหมือนกับการโต้วาที 
วิธีการน้ีต้องใช้ความจริง คําพูดแสดงความจริงใจ ซ่ือสัตย์ ความไว้วางใจ ความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา สร้างการมี
ส่วนร่วม การรับฟัง ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบธรรมาภิบาล (อรรถกิต ปัจฉิมนันท์, 2558). และนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะการศึกษาน้ีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษท่ี 21  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 799 

 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงระบบ เป็นการวิเคราะห์ความเก่ียวโยงโดยพิจารณาจากการศึกษาได้
หลากหลายแนวทาง ตั้งแต่ความเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์แทบทุกด้าน  การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างเครือข่าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ท้องถ่ินเท่าท่ีกระทําได้ โดยหลาย
ภาคการศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีผ่านมาผู้เขียนร่วมกับนักศึกษาจัดทําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ดังเช่น จากคํากล่าวของทหารท่ีร่วมกิจกรรมเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 “ 0830-1000 หมู่รส.ท่ี 1 
มว.รส.ท่ี 2 ร้อย.รส.ท่ี 2 อําเภอคลองลาน กกล.รส.จว.กพ. ร่วมกับอาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล นักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พร้อมชาวบ้านบ้าน
กะเหรี่ยงนํ้าตก หมู่ 18 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน ร่วมกันปลูกป่า “โครงการคืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ตามรอย
พ่อ” โดยมีนายสุรชัย โภคมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นประธาน ผลการปฏิบัติได้ทําการปลูกต้นไม้ 
จํานวน 150 ต้น ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนของบ้านกะเหรี่ยงนํ้าตก และ 1000-1200 หมู่ รส.ท่ี 1 มว.รส.ท่ี 2 อําเภอคลองลาน 
กกล.รส.จว.กพ. ได้นําอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุน โดยการลงแขกเก่ียวข้าว
บนพ้ืนท่ีดินปลูกข้าวของนายดอกรัก เกษตรกรชาวนา ณ บ้านทะเลพัฒนา หมู่ 10 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลของการปฏิบัติได้เก่ียวข้าวบนพ้ืนท่ีได้ จํานวน 1 ไร่ คงเหลือ 1 ไร่” จนนําไปสู่การต่อยอด
ด้านวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ต่อมาการดําเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาโรงอาหารเพ่ือน้อง  ณ โรงเรียน
บ้าน ยะโม่คี อําเภออุ้มผาง จ.ตาก วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 (รัษฎากร  วินิจกุล, 2559)  สามารถบูรณาการร่วมกับ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม การวางแผนและการบริหารโครงการภาครัฐ การ
ประเมินผลโครงการภาครัฐ เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับนักศึกษา การน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นตามมาอีกหลายโครงการ การศึกษาทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินเชิง
ระบบ การให้ความสําคัญในเรื่องความรวดเร็วท่ีไม่ใช่เร่งรีบแต่รู้จักปรับตัว การประหยัดค่าใช้จ่ายและการลงทุน การ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การลงแขก การปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านพ้ืนถ่ิน ทราบวิถีดํารงชีวิตแบบชาวบ้าน 
ความมีนํ้าใจ จิตสาธารณะ ให้กับชาวบ้านท่ีเดือดร้อน ไม่ต้องคํานึงข้ันตอนทางการ สิ่งท่ีได้ทําให้เห็นภาพรวมหลายมิติ 
ด้วยผู้เขียนปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2557 ถึงปัจจุบัน อาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สิ่งท่ีได้นอกจากการศึกษาเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คือ
เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นการนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับหลักวิชาการเป็นกรอบศึกษา ตัวอย่าง การลงพ้ืนท่ี
กับนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ สถานการณ์จริงตามปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน เป็นอีกมิติในการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ วิธีการวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทําทาง
เศรษฐกิจการเมืองท่ีมีต่อการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย เป็นต้น ซ่ึงถือเป็น
การต่อยอดและความคิดในระดับท่ีสูงข้ึนอีกทางหน่ึง ท่ีผ่านมาผู้วิจัยสนใจและลงพ้ืนท่ี แต่การวิจัยน้ีให้ การเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษท่ี 21 อันเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ เกิดประโยชน์และคุณค่าสําหรับวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางพัฒนา เช่น กระบวนการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน นําไปสู่การ
สร้างความรู้สู่การจัดการตนเองสู่ชุมชนในการดําเนินการสร้างประโยชน์เพ่ือสาธารณะ  
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จํานวน 25 คน จากนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถาม  จํานวน 25 ชุด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
ห้าด้าน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ การใช้สถิติศาสตร์ มาเป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์ 

ค่าเฉลี่ยของระดับการเรียนรู้ โดยสถิติท่ีใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ยดังน้ี   

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายความว่า  อยู่ในระดับมาก   
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายความว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายความว่า  อยู่ในระดับน้อย   
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายความว่า  อยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย   

ตารางท่ี 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5  ด้าน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน   ระดับการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.37 มาก 
2. ด้านความรู้ 4.27 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.17 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.32 มาก 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.29 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยรวมท้ังห้าด้าน 4.28 อยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก ด้านทักษะทางปัญญามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
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ตารางท่ี 2  ระดับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ระดับการเรียนรู้ 
1.1 ความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ 4.20 มาก 
1.2 ความซ่ือสัตยส์ุจรติ 4.48 มาก 
1.3 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 4.48 มาก 
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 4.32 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.48 และความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ในระดับการเรียนรู้มากเท่ากับ 4.48 ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 

ตารางท่ี 3 ระดับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในด้านความรู้ 

2. ด้านความรู้   ระดับการเรียนรู้ 
2.1 ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชาน้ีจากช้ันเรียน 4.32 มาก 
2.2 ได้ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาน้ีจากการศึกษาด้วยตนเอง 4.24 มาก 
2.3 สามารถผสมผสานความรู้ในวิชาน้ีเข้ากับความรู้ท่ีเก่ียวข้องสมัพันธ์กันในรายวิชาอ่ืน 4.24 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของด้านความรู้ มีระดับการเรียนรู้มากเท่ากับ 4.27 ซ่ึงแบ่งออกเป็นระดับ
การเรียนรู้มาก คือ ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชาน้ีจากช้ันเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  ได้ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาน้ี
จากการศึกษาด้วยตนเองระดับการเรียนรู้มากท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และสามารถผสมผสานความรู้ในวิชาน้ีเข้ากับ
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในรายวิชาอ่ืนในระดับการเรียนรู้มาก คือมีค่าเฉลี่ยระดับการเรียนรู้เท่ากับ 4.24 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและระดับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านทักษะทางปัญญา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   ระดับการเรียนรู้ 
3.1 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีม ี 4.24 มาก 
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 4.28 มาก 
3.3 ความใฝ่หาความรู ้ 4.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมด้านปัญญามีระดับการเรียนรู้มากเท่ากับ 4.17  ท้ังน้ีสามารถบูรณาการ
ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยระดับการเรียนรู้มากเท่ากับ 4.28 สามารถหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีมีโดยมีค่าเฉลี่ยมากเท่ากับ 4.24 และการใฝ่หาความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ในระดับการ
เรียนรู้มาก 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและระดับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ระดับการเรียนรู้ 
4.1 สามารถทํางานร่วมกับกลุ่มได ้ 4.52 มากท่ีสุด 
4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีรับมอบหมาย 4.24 มาก 
4.3 มีภาวะผู้นํา 4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเท่ากับ 
4.32 โดยมีระดับการเรียนรู้มาก ท้ังน้ีระดับการเรียนรู้เก่ียวกับความสามารถสามารถทํางานร่วมกับกลุ่มได้มีค่าเฉลี่ย
ระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 4.52 ค่าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต่องานท่ีรับมอบหมายมีระดับการเรียนรู้มากคือ เท่ากับ 4.24 
และค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นํามีระดับการเรียนรู้มากเท่ากับ 4.20 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและระดับการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ   ระดับการ
เรียนรู้ 

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 

4.32 มาก 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นําเสนอ
และสื่อสาร 

4.32 มาก 

5.3 เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณติศาสตร์  และสถิติท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

4.24 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ เท่ากับ 4.29 ซ่ึงมีระดับการเรียนรูม้าก ท้ังน้ีระดับการเรียนรู้เก่ียวกับความสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน และระดับการเรียนรู้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมเพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นําเสนอและสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยในระดับการเรียนรู้มากเท่ากัน เท่ากับ 4.32 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมท่ีระดับการเรียนรู้สูงสุด โดยเป็นค่า
ระดับการเรียนรู้สูงสุดจากความซ่ือสัตย์ สุจริต ความคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงได้จากการเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยของ
ระดับการเรียนรู้ต่าง ๆ จากท้ังหมดห้าด้าน นอกจากน้ีสนับสนุนแนวคิดด้านทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมือง ท่ีให้
ความสําคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมและความน่าเช่ือถือของ อรรถกิต ปัจฉิมนันท์ (2558) เป็นตามแนวคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การเมือง และแนวคิดของ อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ (2560) เก่ียวกับทฤษฎีองค์การหลังสมัยใหม่ท่ีให้
พิจารณาเชิงระบบมอบเป็นภาพรวม และผลการวิจัยน้ีสอดรับและส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
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สามารถเป็นแนวทางพัฒนาในการบูรณาการและขยายประโยชน์ขอบเขตของการศึกษาด้านต่าง ๆ โดยเป็นตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ท้ังเชิงทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีจริงจากโครงการต่าง ๆ ของภาคการศึกษา
ท่ีผ่านมา ตลอดจนสามารถปรับตัวตามสถานการณ์จริง  โดยพิจารณาเหตุผลสนับสนุนจากกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กล่าวคือสามารถทํางานร่วมกับกลุ่มท่ีค่าเฉลี่ย 4.52 เป็น
ระดับการเรียนรู้มากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลการศึกษาวิชาน้ี นอกจากสอดคล้องเชิงทฤษฎีในช้ันเรียนแล้ว สามารถนํามาสนับสนุนกับโครงการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือโยชน์สาธารณะตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ตั้งแต่การดําเนินชีวิตประจําวัน โดยนําไป
ขยายผลของกิจกรรมตามปัญหาและความต้องการ เช่น การนําผลการวิจัยขยายประโยชน์สู่ท้องถ่ินให้เป็นรูปธรรมและ  
เหตุผลน้ี โดยการบูรณการจากโครงการท่ีนํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีและนักศึกษามีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมเพ่ือสาธารณะ
นอกเหนือไปจากการศึกษาในช้ันเรียน โดยนํากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน แบบฝึกปฏิบัติภายในช้ัน
เรียน เน้นความสําคัญของการฝึกปฏิบัติดว้ยกระบวนการกลุม่เพ่ือส่วนรวม อันการเสริมสร้างและปลูกฝงัพ้ืนฐานความมี
คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในอนาคตของการทํางานต่อไป 
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