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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อ (1) พัฒ นารู ป แบบศูน ย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา และ (2) ประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
นักเรี ยนประถมศึกษา
การดาเนิ นการวิจยั มี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่ง พัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยน โดยเริ่ มศึกษาให้ได้องค์ความรู ้ใน
เรื่ องศูนย์การเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นสอบถามและสัมภาษณ์ความต้องการของครู
และนักเรี ยนประถมศึกษา จานวน 840 คน ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี จาแนกเป็ นครู 390
คน นักเรี ยน 450 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น นาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาและการสอบถามมาสร้างกรอบ
แนวคิดศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง และจัดสนทนากลุ่มกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 20 คน นาร่ างมาปรับปรุ งตามความเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญได้รูปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองนาเสนอให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน ตรวจสอบและรับรองศูนย์
การเรี ยน เครื่ องมือการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความต้องการของครู และนักเรี ยนประถมศึกษา
และแบบสนทนากลุ่ม และต้นแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง ระยะที่สอง ประเมินคุณภาพ
ของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง โดยดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนขึ้ นที่ โรงเรี ยนวัดผาสุ กมณี จกั รและให้นักเรี ยน
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ถึง ปี ที่ 6 จานวน 48 คน ได้มาโดยสุ่ มแบบกลุ่ม มารับบริ การและเรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเองจากชุดการเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง จานวน 8 ชุด และประเมินผลการเรี ยนในแต่ละชุ ดการ
เรี ยนด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. รู ปแบบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย (1) องค์ประกอบ คือ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิ จ จุดมุ่งหมาย บทบาทและหน้าที่ เป้ าหมาย โครงสร้างการบริ หาร บุคลากรในศูนย์การ
เรี ยน วิธีการและขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน การจัดการเรี ยน
การประเมินและติดตาม สถานที่ดาเนินงาน และงบประมาณ และ (2) ขั้นตอนของการดาเนิ นการของศูนย์การเรี ยน
ด้วยตนเองมี 8 ขั้นตอน คื อ ขั้นที่ 1 กาหนดอุดมการณ์ ขั้นที่ 2 กาหนดการบริ หาร ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และกาหนด
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ขั้นที่ 4 ผลิตสื่ อและกาหนดกิจกรรมการเรี ยน ขั้นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์การ
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เรี ยน ขั้นที่ 6 จัดการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ขั้นที่ 7 ดาเนิ นการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน และขั้นที่ 8 ประเมินและติดตาม
การเรี ยน และผูท้ รงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
2. นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงทั้ง 8 ชุ ดในศูนย์การเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อศูนย์
การเรี ยนด้วยตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were (1) to develop a self-learning center model on sufficiency economy for
primary school students; and ( 2) to evaluate quality of the developed self-learning center model on sufficiency
economy for primary school students.
The research process comprised two phases. The first phase was the development of the self-learning
center model starting with documentary study to obtain the body of knowledge on self-learning center and
sufficiency economy. After that, the researchers used questionnaires and interviews to collect data for needs
assessment of teachers and primary school students. The research sample consisted of 390 teachers and 450
students, making 840 people in total from primary schools in Nonthaburi Primary Education Service Areas,
obtained by stratified random sampling. The research data obtained from documentary study and field study were
then utilized to develop the conceptual framework for the self-learning center. After that, a focus group
discussion involving 20 specialists was organized to consider and discuss the conceptual framework for the selflearning center. Consequently, a self-learning center model was developed, and was then submitted to 3 experts
for evaluation and verification. The employed research instruments in this phase were questionnaires and
structured interviews for needs assessment of teachers and primary school students, a focus group discussion
form, and a prototype of self-learning center model on Sufficiency Economy. The second phase was the
evaluation of the developed self-learning center model. In this phase, the researchers established a self-learning
center at Wat Phasuk Maneechak School and then invited 48 Prathom Suksa IV – VI students in the school,
obtained by cluster sampling, to learn eight sets of self-learning packages on sufficiency economy and receive
services available in the center. They were pre-tested prior to learning and post-tested at the end of their
learning. Also, their satisfaction with the self-learning center was assessed after learning. Research data were
analyzed using the percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis.
The research findings were as follows:
1. The developed self-learning center model on sufficiency economy composed of the following: (1) its
components which included its philosophy, vision, policy, mission, objectives, functions and roles, goals,
administrative structure, learning center personnel, learning methods and process in the learning center, organizing
of learning environment in the learning center, learning management, monitoring and evaluation, operational place
and facilities, and budget; and (2) the operational process of the developed self-learning center comprised eight
steps, namely the first step: determination of ideology, the second step: determination of administration, the third
step: analysis and determination of contents and experiences, the fourth step: media production and determination of
learning activities, the fifth step: organizing of environmental condition in the learning center, the sixth step:
learning management in the learning center, the seventh step: conducting of learning in the learning center, and the
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eighth step: monitoring and evaluation of learning. Quality of the developed self-learning center was later evaluated
by the experts as being at the good level.
2. The students learning from all of the eight learning packages on sufficiency economy in the selflearning center had their post-learning achievement significantly higher than their pre-learning counterpart
achievement at the .05 level. Also, the students’ overall satisfaction with the self-learning center was at the high
level.
Keywords: Self-learning center, Sufficiency economy, Primary education

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยได้รั บผลกระทบของกระแสโลกาภิ วตั น์ ส่ งผลต่ อปั จเจกครอบครั วและสังคม โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเกิดการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกมีการย้ายถิ่นเข้าสู่ เมืองใหญ่ ในขณะที่โครงสร้าง
การศึ กษาไม่สมดุ ลระหว่างปริ มาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมี ปัญหาสั่งสมทั้งเรื่ องยาเสพติ ดและอาชญากรรม
รวมทั้งปั ญหาพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนในเรื่ องเพศ ปั ญหาเหล่านี้ นบั วันจะรุ นแรงขึ้น สาหรับ
ลักษณะแนวโน้มของสังคมไทยที่พึงประสงค์มี 3 ลักษณะ คือ (1) สังคมลักษณะแข่งขันใช้ความรู ้เป็ นตัวขับเคลื่อน
หลักที่ คนในสังคมจักต้องเข้าถึงความรู ้ที่หลากหลาย (2) สังคมลักษณะสิ ทธิ มนุ ษยชน ทาให้สังคมมีลกั ษณะและ
ความเท่ าเที ยมของมนุ ษย์ที่พึงได้รับจากรั ฐและสังคม และ (3) สังคมพอเพี ยงกับวิถีชีวิตไทยเป็ นสังคมที่ พฒ
ั นา
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553, น.
18-19)
ลัก ษณะสั ง คมพอเพี ย งกับ วิ ถี ชี วิ ต ไทยน้ อ มน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาดังกล่าว และให้เกิ ดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนในสังคมไทยอย่างเป็ นระบบ จึ งจาเป็ นต้อง
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนโดยเฉพาะระดับประถมศึ กษาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขด้วยความพอเพียงนั้นต้องให้
นักเรี ยนได้เริ่ มนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตและสังคมตั้งแต่เยาว์วยั
ดังนั้น รัฐบาลจึ งได้กาหนดนโยบายด้านการศึ กษา โดยนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ดังนี้ (1) มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการดาเนิ นชี วิต ตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
เชื่ อมโยงกับระบบเศรษฐกิ จทัว่ ไป และเห็นประโยชน์ แสดงบทบาทในความสาคัญของการดาเนิ นชี วิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่ อพัฒนาตนเอง (2) มีความรู ้และ
ทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทกั ษะ ค่านิยม และ
จริ ยธรรมเบื้องต้นที่ จาเป็ นในการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ไม่เบี ยดเบี ยน นาไปสู่ ความ
สันติสุข และรู ้จกั สามัคคี ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และความสุ ข และ (3) ปฏิบตั ิตน
และดาเนิ นชี วิตตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง คื อ ปฏิ บตั ิ ตนให้มีความพอประมาณ ปฏิ บัติต นอย่างมี
เหตุผล มีภูมิคุม้ กันในตัว มีความรอบรู ้ในเรื่ องที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตนและการดาเนิ นชี วิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ และรวิวรรณ ภคนวัต, 2550)
60 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

โรงเรี ยนจึงต้องนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการ และที่
สาคัญ คื อ การจัดการหลักสู ตรโดยการสอนวิชาที่ ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เป็ นวิถีชีวิต หรื อจัดทารายวิชาเพิ่มเติ มที่ สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดรายวิชา และในด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนให้โรงเรี ยนจัด ทาหน่ วยการเรี ยนรู ้ แผนการเรี ยนรู ้ หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ มีการบูรณาการหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรี ยนรู ้และกลุ่มสาระต่างๆ (ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ,2550)
จะเห็นได้ว่า โรงเรี ยนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการพัฒนาหลักสู ตรและจัดกระบวนการเรี ยนการสอน แต่กระนั้นก็ตามความรู ้
ที่ นักเรี ยนได้รับ ส่ วนมากได้จากการเรี ยนในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรมในเรื่ อง
เศรษฐกิ จพอเพียงโดยตรง หรื ออาจมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ แต่นกั เรี ยนไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความพร้อม และความสนใจของแต่ละคน เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในมาตรา 25
กล่ า วว่ า รั ฐ ต้อ งส่ งเสริ ม การด าเนิ น งานและการจัด ตั้งแหล่ งการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ประชาชน พิ พิ ธภัณ ฑ์ ฯลฯ แหล่งข้อ มูลและแหล่งการเรี ยนรู ้ อื่นอย่างพอเพี ยงและมี ประสิ ทธิ ภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ,2545) ตามมาตรา 25 นี้ จะเห็นได้วา่ ศูนย์การเรี ยนจึงเป็ นแหล่ง
ความรู ้ที่มีคุณค่าสาหรับนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองจะให้ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีในเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงที่ นกั เรี ยนประถมศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่เยาว์วยั และซึ ม
ซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง จะเป็ นแหล่งความรู ้ที่ทาให้เด็กได้มีโอกาส
แสวงหาความรู ้ ด ้ว ยตนเอง และน าไปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รู ้ จัก ที่ อ ยู่ ร่ ว มกัน กับ ผู ้อื่ น อย่ า ง
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ได้ ในปั จจุบนั นี้ ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มีการดาเนิ นการที่ชดั เจนอย่าง
เป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน จึ งควรได้มีการพัฒ นารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงด้วย
การศึ กษาความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ คื อ ครู และนักเรี ยนประถมศึ กษานามาร่ างเป็ นกรอบแนวคิ ด จากนั้นขอ
ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ นามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่ อให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิตรวจสอบและ
รับรอง จึ งดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนขึ้ นและทดลองใช้ เพื่ อประเมิ นคุณภาพของศูนย์การเรี ยนตามรู ปแบบที่
พัฒนาขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่อประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
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การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ ง เพื่อศึกษาความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
ประชากรในกลุ่มนี้ประกอบด้วย นักเรี ยนและครู ประถมศึกษาในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 และเขต 2 จาแนกเป็ นครู ประถมศึกษาจานวน 3,415 คน และนักเรี ยนประถมศึกษา จานวน 35,409 คน และ
กลุ่มที่สองเพื่อประเมินคุณภาพศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองโดยทดลองใช้ศูนย์การเรี ยน คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 โรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และเขต 2
2. ขอบเขตเนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจยั ครอบคลุมเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
3. เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความต้องการของครู และนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
(2) แบบสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (3) แบบประเมินคุณภาพศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง (4) ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง และ (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
4. ระยะเวลาการวิจยั ปี การศึกษา 2557– 2558

กรอบการวิจัย
การวิ จัย เรื่ องการพัฒ นารู ป แบบศู น ย์ก ารเรี ยนด้ว ยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส าหรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา มีกรอบการวิจยั ที่นาหลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษา ประกอบกับการศึกษาจากความต้องการ และการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ นามาพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองต้องผ่านการประเมินความเหมาะสม และความ
เป็ นไปได้ของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง อีกทั้งประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน และความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
- หลักการและทฤษฎี
ศูนย์การเรี ยน
- หลักการและทฤษฎี
การเรี ยนด้วยตนเอง
- หลักการและทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการและทฤษฎี
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ความต้องการ
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรี ยนและครู
ประถมศึกษา
-ความเห็
เ้ ชี่ยวชาญ
การด
าเนินของผู
นการวิ
จัย
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รู ปแบบศูนย์การเรี ยน
ด้วยตนเองเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย
องค์ประกอบและ
ขั้นตอนของศูนย์
การเรี ยน

ประเมินคุณภาพของศูนย์เรี ยน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
- ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่เรี ยนและใช้บริ การ
ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง

การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนและครู ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
จาแนกเป็ นนักเรี ยนจานวน 35,409 คน ครู จานวน 3,415 คน เพื่ อศึ กษาความต้องการศูนย์การเรี ยน ด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนและครู ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 840 คน จาแนก
เป็ นครู จานวน 390 คน และนักเรี ยนจานวน 450 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เพื่อศึกษาความต้องการของครู
และนักเรี ยนประถมศึกษา
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 20 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 10 คน ด้านการสอนระดับประถมศึกษาจานวน 5 คน และด้านเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 5 คน เพื่อสนทนา
กลุ่ม
1.3 กลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด ้านเทคโนโลยี
การศึกษาจานวน 2 คน และด้านเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
1.4 ประชากร คื อ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาในโรงเรี ยนประถมศึ กษาเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษานนทบุ รี กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 โรงเรี ย น
วัดผาสุ กมณี จกั ร จานวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เพื่อประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
2. เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง (2) แบบสนทนากลุ่มในการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (3) แบบประเมินคุณภาพ
ศูนย์การเรี ยนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (4) ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
(5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนในศู นย์การเรี ยน และ
(6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อศูนย์การเรี ยน
3. การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ครอบคลุ ม (1) การเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่ อ ศึ กษาความต้องการของครู และ
นักเรี ยนประถมศึกษาโดยส่ งและรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณี ย ์ ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามสาหรับครู จานวน 390
ฉบับ ได้รับกลับคื นจานวน 330 ฉบับ คิ ดเป็ นร้อยละ 93.50 สาหรับนักเรี ยนส่ งแบบสอบถาม จานวน 450 ฉบับ
ได้รับกลับคื นจานวน 390 ฉบับ คิ ดเป็ นร้อยละ 99.00 (2) การจัดสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 20 คน เพื่ อ
พิจารณากรอบแนวคิ ดรู ปแบบศูนย์การเรี ยน โดยจัดสนทนากลุ่มจานวน 2 ครั้ง โดยใช้แบบสนทนากลุ่ม (3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยน จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
คน ได้รับแบบประเมิ นทั้ง 3 ฉบับ มี ความสมบูรณ์ คิ ดเป็ นร้อยละ 100 และ (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินคุณภาพด้วยการทดลองใช้ศูนย์การเรี ยน ครอบคลุมการเตรี ยมการก่อนทดลองใช้ การดาเนิ นการทดลองใช้
และหลังการทดลองใช้ เก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และการ
สอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ ใช้บ ริ ก ารในศู น ย์ก ารเรี ย นและเรี ย นด้วยชุ ด การเรี ย น จ านวน 48 คน
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ท้ งั 48 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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5. ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก ผลการพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง มีดงั นี้
5.1 ผลการศึ กษาความต้องการศู นย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงส าหรั บนักเรี ย น
ประถมศึกษาของครู และนักเรี ยนประถมศึกษา
1) ผลการสอบถามความต้องการของครู ประถมศึ กษาเกี่ ยวกับ ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียง มีครู ตอบแบบสอบถามจานวน 330 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี วุฒิการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู สอน คือ คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทย ครู ส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรี ยนควรมี
การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนเพื่ อให้ความรู ้นักเรี ยน เหตุ ผลที่ ครู ตอ้ งการให้มีศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียง มากที่ สุดเป็ นอันดับที่ 1 คื อ นักเรี ยนจะได้มีความรู ้ความเข้าใจ และเจตคติ ที่ดีในเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนและดาเนิ นชี วิต และระดับความต้องการของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียง อยูใ่ นระดับมาก
องค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ครู มีความเห็นอยู่ในลาดับที่ 1
มีดงั นี้
(1) ปรัชญาของศูนย์การเรี ยน คือ “แหล่งการเรี ยนรู ้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(2) วิสัยทัศน์ ข องศู น ย์การเรี ยน คื อ พัฒ นาศู นย์การเรี ย นที่ มี ส ถานที่ ให้เป็ นศู นย์การเรี ย น
เสมือนจริ ง
(3) นโยบายของศูนย์การเรี ยน คือ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรี ยน เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
(4) จุดมุ่งหมายของศูนย์การเรี ยน คื อ มุ่งปลูกฝั งนักเรี ยนตั้งแต่เยาว์วยั ให้มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) โครงสร้ างการบริ หารของศูนย์การเรี ยน คื อ มี ฝ่ายพัฒ นาศูนย์การเรี ยนมีหน้าที่ กาหนด
ขอบข่ายเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ จัดทาหรื อจัดหาชุดการเรี ยนหรื อสื่ อ จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์การเรี ยน
จัดการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน และประเมินการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน
(6) บุคลากรที่ทาหน้าที่ในศูนย์การเรี ยน คือ ครู ผสู ้ อน
(7) รู ปแบบการเรี ยนของศูนย์การเรี ยน คือ เรี ยนเป็ นกลุ่ม
(8) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน คือ ขั้นที่ 1 ลงทะเบี ยนเรี ยนในสมุดที่ศูนย์จดั ไว้ให้ ขั้น
ที่ 2 เลือกชุดการเรี ยนที่มุมความรู ้ ขั้นที่ 3 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ขั้นที่ 4 ศึกษาเนื้ อหาในชุดการเรี ยน ขั้นที่ 5 ทา
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในชุดการเรี ยน ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และขั้นที่ 7 ศึกษาแหล่งความรู ้เสริ ม
(9) ขอบข่ ายเนื้ อหาและประสบการณ์ ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่
ต้องการ คือ พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
(10) ประเภทของชุดการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน คือ ชุดการเรี ยนแบบกลุ่มกิจกรรม
(11) สื่ อที่ตอ้ งการใช้ในชุดการเรี ยนของศูนย์การเรี ยน คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์
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(12) กิจกรรมในชุดการเรี ยนของศูนย์การเรี ยน คือ เกม
(13) การจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์การเรี ยน คื อ มีมุมความรู ้ในศูนย์การเรี ยนสาหรับวางชุ ด
การเรี ยนให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยน
(14) การจัดการเรี ยนและบริ การในศูนย์การเรี ยน คือ จัดหาและผลิตชุดการเรี ยน
2) ผลการสัมภาษณ์ ความต้องการของครู ประถมศึ กษาเกี่ ยวกับศู นย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุ ปได้ดงั นี้
(1) บุคลากรที่ทาหน้าที่ ในศูนย์การเรี ยนควรเป็ นครู ผสู ้ อนจะได้ช่วยเหลือนักเรี ยนและ/หรื อ
สอนวิชาสังคมศึ กษา เพื่ อให้คาแนะนาการเรี ยนเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง นอกจากนี้ อาจมี ผปู ้ กครองนักเรี ยนและ
บุคคลในชุมชนมาช่วยเหลือ
(2) การเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ควรเป็ นการเรี ยนด้วยตนเอง นักเรี ยนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเอง และการเรี ยนเป็ นกลุ่มได้ทางานร่ วมกับเพื่อน และเรี ยนกับครู ให้คาแนะนาปรึ กษาหรื อเป็ นแหล่งความรู ้
(3) สื่ อที่ควรมีในศูนย์การเรี ยน ควรเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ คือ ซี ดีรอมที่ให้เนื้ อหาสาระและมี
กิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ทา และสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะคล้ายหนังสื อเรี ยนหรื อแบบเรี ยน สื่ อนั้นควรมีภาพประกอบ
เป็ นภาพสี จะดีมาก
3) ขั้นตอนการเรี ยนในศูน ย์การเรี ย นที่ ต ้องการ คื อ ขั้น ที่ 1 ลงทะเบี ยนเรี ยน โดยให้นักเรี ย น
เซ็นชื่ อทุกครั้งที่ มาเรี ยน ขั้นที่ 2 เลือกชุดการเรี ยน นักเรี ยนควรมีโอกาสเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการ และความ
สนใจของแต่ ละคน ขั้นที่ 3 ทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้ทราบว่าตนเองมี ความรู ้ เพี ยงใด ขั้นที่ 4
ศึกษาเนื้ อหาในชุ ดการเรี ยน ที่ควรสั้นกะทัดรัดใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ขั้นที่ 5 ทากิจกรรมที่กาหนดไว้ในชุ ด
การเรี ยนควรมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นกั เรี ยนได้ทา และขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ในขั้นนี้ มีความสาคัญ
ทาให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้ทราบว่ามีความก้าวหน้าในการเรี ยนเพิ่มขึ้น
4) เนื้ อหาสาระและประสบการณ์ในศูนย์การเรี ยนที่ ตอ้ งการ คื อ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
5) ผลการสอบถามความต้องการของนักเรี ยนประถมศึกษาเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุ ปได้ดงั นี้
(1) นักเรี ย นที่ ตอบแบบสอบถามจานวน 390 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง เรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 นักเรี ย นส่ วนใหญ่ ไ ม่ เคยเรี ย นโดยใช้ศู น ย์การเรี ย น และ ต้องการให้มี ศู น ย์ก ารเรี ย นเรื่ อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับมาก
(2) เหตุผลที่ นกั เรี ยนต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นอันดับที่ 1
คือ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปใช้ในการเรี ยน
(3) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนต้องการทุกขั้นตอน คื อ ตั้งแต่ข้ นั ที่ 1 ลงทะเบี ยนเรี ยน
ในสมุดที่จดั ไว้ให้ ขั้นที่ 2 เลือกชุดการเรี ยนที่มุมความรู ้ ขั้นที่ 3 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ขั้นที่ 4 ศึกษาเนื้ อหาใน
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560 | 65

การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ชุ ดการเรี ยน ขั้นที่ 5 ทากิ จกรรมที่ กาหนดไว้ในชุ ดการเรี ยน ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และขั้นที่ 7 ศึ กษา
แหล่งความรู ้เสริ ม
(4) รายละเอียดขององค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองที่ นกั เรี ยนต้องการเป็ นอันดับ
ที่ 1 มีดงั นี้
(4.1) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ ความพอเพียง
(4.2) วิธีการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ควรให้นกั เรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่ม
(4.3) ประเภทของสื่ อในศูนย์การเรี ยนที่ตอ้ งการ คือ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(4.4) การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ควรมีมุมพักผ่อนสาหรับให้นกั เรี ยน
ได้พกั ผ่อนหลังจากเรี ยนในศูนย์การเรี ยน
(4.5) การจัดการเรี ยนและบริ การในศูนย์การเรี ยน ควรจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกใน
ศูนย์การเรี ยน
6) ผลการสัมภาษณ์ความต้องการของนักเรี ยนประถมศึกษาเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงสรุ ปผลการสัมภาษณ์ ได้ดงั นี้
(1) ระดับความรู ้ ข องนักเรี ยนเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงอยู่ในระดับ น้อย อ่ านแล้วเข้าใจยาก
เหตุผลที่มีความรู ้นอ้ ยเพราะยังไม่ได้เรี ยนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
(2) การเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ต้องการเรี ยนกับเพื่ อนมากกว่าเรี ยนด้วยตนเอง เพราะมีเพื่ อน
คอยช่วยเหลือ ส่ วนนักเรี ยนที่ ตอ้ งการเรี ยนคนเดียวเพราะไม่ตอ้ งรอเพื่อน และควรมีการเรี ยนกับครู เพื่อให้เข้าใจดี
ยิง่ ขึ้น
(3) สื่ อในศูนย์การเรี ยน ควรอ่านง่าย และมีลกั ษณะเป็ นเกม
(4) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ต้องการทั้ง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ลงทะเบี ยนเรี ยน จะ
ได้เข้ามาเรี ยนได้สะดวก ขั้นที่ 2 เลือกชุดการเรี ยน จะเลือกชุดการเรี ยนที่มีเนื้ อหาสาระน้อย ขั้นที่ 3 ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนควรเป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ขั้นที่ 4 ศึกษาเนื้ อหาในชุดการเรี ยนมีความต้องการจะศึกษามากควร
มีภาพประกอบและให้เลือกอ่านตามความต้องการได้ ขั้นที่ 5 ทากิจกรรมที่กาหนดในชุดการเรี ยน ควรให้นกั เรี ยน
ทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู ้เรื่ องนั้นเพิ่มขึ้นหรื อไม่ และขั้น
ที่ 7 ศึกษาแหล่งความรู ้เสริ ม คือ ต้องการศึกษาจากของจริ งหรื อจัดทัศนศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
(5) เนื้ อ หาสาระและประสบการณ์ ในศู น ย์การเรี ย นด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่
ต้องการ คือ พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
5.2 ผลการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า กรอบแนวคิ ดของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
เรื่ อ งเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส าหรั บ นักเรี ย นประถมศึ กษา โดยเฉพาะหลักการและเหตุ ผ ล วัต ถุ ป ระสงค์ข องศู น ย์
การเรี ยน ประโยชน์ที่ได้รับ และที่ มาของศูนย์การเรี ยน องค์ประกอบ ขั้นตอนการดาเนิ นการของศูนย์การเรี ยน
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แบบจาลองศูนย์การเรี ยน และการนาศูนย์การเรี ยนไปใช้ (เงื่ อนไข การเตรี ยมการ และแนวทางการนาไปใช้) มี
ความชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และโดยรวมกรอบแนวคิดของศูนย์การเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
5.3 ผลการพัฒ นารู ป แบบศู น ย์ก ารเรี ย นด้ว ยตนเอง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษา พบว่า (1) องค์ประกอบ ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ จุดมุ่งหมาย บทบาทและ
หน้าที่ มาตรการ เป้ าหมาย โครงสร้างการบริ หาร บุคลากรในศูนย์การเรี ยน วิธีการและขั้นตอนการเรี ยน การจัด
สภาพแวดล้อมการเรี ย น การจัด การเรี ย น การประเมิ นและติ ด ตาม สถานที่ ดาเนิ นงาน และงบประมาณ และ
(2) ขั้น ตอนของการด าเนิ น การของศู น ย์การเรี ย น มี 8 ขั้น คื อ ขั้น ที่ 1 กาหนดอุ ด มการณ์ ขั้น ที่ 2 กาหนดการ
บริ หารงาน ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และกาหนดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ ขั้นที่ 4 ผลิตสื่ อและกาหนดกิจกรรมการ
เรี ยน ขั้นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์การเรี ยน ขั้นที่ 6 จัดการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ขั้นที่ 7 ดาเนิ นการเรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยน และขั้นที่ 8 ประเมินและติดตามการเรี ยน นอกจากนี้ ผทู ้ รงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และ
รับรองคุณภาพของศูนย์การเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
ระยะที่สอง ผลการประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยน
ประถมศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยน เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 ชุดการเรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยน มี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 และ
(2) ความพึ งพอใจของนักเรี ย นที่ มีต่ อ ศูนย์การเรี ย นโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ด้า นที่ อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด คื อ
ศูนย์การเรี ยนให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้

อภิปรายผล
การพัฒ นารู ป แบบศู น ย์การเรี ย นด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ส าหรั บ นักเรี ย นประถมศึ กษามี
กระบวนการดาเนินการอย่างมีข้ นั ตอน ซึ่ งทาให้ศูนย์การเรี ยนที่พฒั นามีคุณภาพดีและนาไปใช้ได้ ดังนี้
1. การศึ กษาความต้องการของครู และนักเรี ยนเกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า (1.1) ในด้านความต้องการทั้งครู และนักเรี ยนมีความต้องการให้มีศูนย์การเรี ยนอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน เป็ นเพราะทั้งครู และนักเรี ยนเคยใช้ศูนย์การเรี ยนดังที่ตอบในแบบสอบถามของครู ว่า โรงเรี ยนได้มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรี ยนเพื่อให้ความรู ้ ส่ วนนักเรี ยนก็เคยเรี ยนในศูนย์การเรี ยน จึงทาให้นกั เรี ยนและครู มีความต้องการ
ศูนย์การเรี ยนในระดับมาก และ (1.2) เหตุผลของความต้องการศูนย์การเรี ยนของครู และนักเรี ยนเหมือนกัน คือ ทา
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนและการดาเนินชี วิต ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าทั้งครู และนักเรี ยนเคยใช้ศูนย์การเรี ยนประเภทอื่น หรื อโรงเรี ยนมีศูนย์การเรี ยนประเภทอื่นทาให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนด้วยตนเอง และเกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนั้น ในประเด็นนี้ ตรงกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543, น.122)
กล่าวว่าศูนย์การเรี ยนจะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยตนเอง
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2. หลังจากศึกษาความต้องการของครู และนักเรี ยนได้นาผลที่ได้มาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดศูนย์การเรี ยน
ที่ประกอบด้วย กรอบขององค์ประกอบและขั้นตอน และได้สนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับกรอบแนวคิดศูนย์การ
เรี ยน ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นด้วยกับกรอบแนวคิ ดองค์ประกอบและขั้นตอนว่ามีคุณภาพดี และมีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปใช้ เช่นเดียวกับผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดยตรวจสอบและรับรองว่าอยูใ่ นระดับดี และนาไปใช้ได้ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่า (2.1) ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ แต่ละองค์ประกอบมีความอิสระในการทาหน้าที่ และมีความสัมพันธ์กนั
อย่างต่อเนื่ อง และมีครบสมบูรณ์ในแต่ละองค์ประกอบในเรื่ อง การให้นิยาม และขอบข่ายการดาเนิ นการมีความ
ชัดเจนนามาปฏิบตั ิได้ (2.2) ขั้นตอนของการดาเนิ นการในศูนย์การเรี ยน ได้นาองค์ประกอบมากาหนดเป็ นขั้นตอน
โดยในขั้นตอนจะมีองค์ประกอบด้านปั จจัยนาเข้า องค์ประกอบด้านกระบวนการ และองค์ประกอบด้านผลลัพธ์
ครบตามองค์ประกอบทั้งหมด จึ งนาขั้นตอนไปใช้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ (2.3) รู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงที่พฒั นาขึ้นนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิได้ประเมินว่ามีคุณภาพดีและนาไปใช้ได้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ได้ผ่ า นการศึ ก ษาความต้อ งการของครู แ ละนัก เรี ย น น าผลที่ ไ ด้ม าพัฒ นาเป็ นกรอบแนวคิ ด สนทนากลุ่ ม จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 20 คน ซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในหลากหลายด้านที่ เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนเศรษฐกิจพอเพียง และ
การสอนระดับประถมศึ กษานามาปรับปรุ งแก้ไขตามความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นนามาร่ างเป็ นศูนย์การ
เรี ยนผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ องค์ประกอบและขั้น ตอนของศู น ย์การเรี ย นด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ยังมี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ เช่ น
การจัด กิ จกรรมในศู น ย์ก ารเรี ย นในรู ป ของเกมที่ ใช้กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ สื่ อ ในรู ป ชุ ด การสอน การจัด
สภาพแวดล้อม การจัดบุคลากรโดยให้ผปู ้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วม การประเมินและติดตามผล ฯลฯ ซึ่ งตรงกับ
ปรี ยานุ ช พิ บูลสราวุธ (2550) ที่ ได้กล่าวว่า “หลักการนาหลักพอเพี ยงไปใช้ในโรงเรี ยนจะต้องมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระต่างๆ การจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ การให้ผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการในสถานศึ กษา และการ
ติดตามและประเมินผล” อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวลักษณ์ มาพร (2551) ที่ ได้ทาการวิจยั ศึ กษาความ
พร้ อมในการน าหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปจัด การศึ กษาในสถานศึ กษา สั งกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า “ความพร้อมของโรงเรี ยนในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ คื อ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน การจัดระบบบริ หารจัดการของสถานศึ กษา และการให้
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม”
การประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนประถมศึ กษา
หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิได้นาศูนย์การเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 จานวน 48 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนในศูนย์การ
เรี ยนทั้ง 8 ชุ ดการเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะลักษณะของชุ ด การเรี ย นได้ออกแบบไว้ต ามองค์ป ระกอบและขั้น ตอนของศู น ย์ก ารเรี ย น
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โดยเฉพาะเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมที่ กาหนดไว้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของศูนย์การเรี ยน เนื้ อหาสาระในชุ ดการ
เรี ยนครอบคลุมในเรื่ องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดตามหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดั ให้นกั เรี ยน
ประถมศึกษาได้เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม จะเพิ่มเติมบางเนื้ อหาสาระที่เหมาะกับ
นักเรี ยนประถมศึ กษานาไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต การเสนอเนื้ อหาสาระเสนอได้ตรงกับชื่ อเรื่ อง มี การจัดลาดับ
เนื้ อหาของการนาเสนอจากง่ายไปหายาก นอกจากนี้ ในส่ วนของกิจกรรมอยู่ในรู ปแบบของเกม รายกรณี ฯลฯ ที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระในแต่ละชุ ดการเรี ยนที่ นักเรี ยนเรี ยน และได้ทบทวนในเรื่ องราวที่ นักเรี ยนได้เรี ยนมา
นักเรี ยนได้รับความรู ้และความสนุกสนานในการทากิจกรรม จึงส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ที่นกั เรี ยนใช้บริ การจากการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยน พบว่า โดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก ในรายข้อที่ พึงพอใจมากที่ สุด คื อ ศูนย์การเรี ยนให้
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิตนอกจากนี้ ขนาดของ
สถานที่ของศูนย์การเรี ยนมีขนาดพอเหมาะ บรรยากาศในศูนย์การเรี ยนมีมุมต่างๆ ให้ท้ งั ความรู ้ เช่น มุมความรู ้ และ
มุมความรู ้เสริ ม รวมถึงยังมีมุมที่ ให้นกั เรี ยนได้แสดงออก คื อ มุมแสดงผลงาน และมีมุมที่ ให้คาปรึ กษาในรู ปมุม
คลีนิก นอกจากนี้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่และศูนย์การเรี ยน จากการสังเกตนักเรี ยน
มาใช้บริ การในศูนย์การเรี ยนมีความสนุ กสนานกับการเรี ยน และมีการสอบถามข้อสงสัยกับครู ในศูนย์การเรี ยน
และการเข้าร่ วมกิ จกรรมในมุมต่างๆ มีความต้องการเรี ยน และที่ สาคัญนักเรี ยนมีความพึงพอใจในชุ ดการเรี ยนอยู่
ในระดับมาก 7 ชุ ด ยกเว้นเพียง 1 ชุด เรื่ อง ความสมดุลตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะเนื้อหาสาระในชุดนี้ค่อนข้างยากกว่าชุดการเรี ยนอื่นๆ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รั บรองจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และผ่านการทดลองใช้กับนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี ค วามพึ งพอใจต่ อศู นย์การเรี ย น
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ อ งเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และน าความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิตอยู่ในระดับมากที่ สุด และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน นอกจากนี้ ศูนย์การเรี ยนใช้สถานที่เท่ากับหนึ่ งห้องเรี ยน มีวสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือไม่มาก ดังนั้นศูนย์
การเรี ยนดังกล่าวนามาใช้ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นได้
2. จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ของศูนย์การเรี ยนและขั้นตอนการดาเนิ นการ ศูนย์การเรี ยนจึ งมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรมี
องค์ประกอบ และควรดาเนินการตามขั้นตอน จะทาให้การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ในการทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการจัดสถานที่ ตาม
ต้นแบบที่กาหนด และดาเนินการตามขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน โดยเฉพาะการให้บริ การในศูนย์การเรี ยนมี
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การจัด สถานที่ มี ส ภาพแวดล้อ มในรู ป มุ ม ต่ า งๆ และด าเนิ น การเรี ย นในศู น ย์ก ารเรี ยนทั้ง 7 ขั้น คื อ ขั้น ที่ 1
ลงทะเบี ยนเรี ยน ขั้นที่ 2 เลือกชุ ดการเรี ยน ขั้นที่ 3 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ขั้นที่ 4 ศึกษาเนื้ อหาในชุ ดการเรี ยน
ขั้นที่ 5 ทากิ จกรรมที่ กาหนดไว้ในชุ ดการเรี ยน ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และขั้นที่ 7 ศึ กษาแหล่งความรู ้
เสริ ม การให้บริ การศูนย์การเรี ยนต้องจัดสภาพแวดล้อมและดาเนิ นการเรี ยนให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน จะทาให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นชีวิตต่อไปได้ และทาให้นกั เรี ยนมา
เรี ยนในศูนย์การเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
4. การทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง ได้จดั ครู และเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์การ
เรี ยน จานวน 3 คน ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 คน ก่อนการทดลองผูว้ ิจยั ได้ประชุมนักเรี ยนและชี้ แจงให้
นักเรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนประมาณ 10 นาที จากการทดลอง พบว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจใน
การเรี ยนและเรี ยนด้วยชุดการเรี ยนทั้ง 8 ชุดการเรี ยนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ไม่มีปัญหา และการเข้าเรี ยนในมุม
ต่างๆ ในศูนย์การเรี ยน นักเรี ยนเข้าใช้บริ การได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ควรมี การชี้ แจงให้นักเรี ยนได้ทราบก่อนที่
นักเรี ยนจะเรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยน
5. สื่ อที่ใช้ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชุดการเรี ยนเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมี
จานวนมากพอ ชุดการเรี ยนทุกชุดควรได้มีการตรวจสอบก่อนนามาใช้ และควรจัดเรี ยงชุดการเรี ยนให้สะดวกกับ
นักเรี ยนในการนาไปใช้
6. การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนมีความจาเป็ นมาก ต้องจัดให้มีมุมต่างๆ ตามต้นแบบมี 6
มุม ในการให้บริ การศูนย์การเรี ยนอาจมีเฉพาะมุมความรู ้ มุมทดสอบความรู ้ มุมแสดงผลงาน และมุมสนับสนุนการ
เรี ยน ทั้ง 4 มุมนี้ จากการสังเกตในการทดลองใช้ศูนย์การเรี ยน นักเรี ยนจะใช้ท้ งั 4 มุมนี้ มากที่สุด ส่ วนมุมอื่นๆ อาจ
มีหรื อไม่มีก็ได้ คือ มุมความรู ้เสริ ม และมุมคลินิก นอกจากนี้ ควรจัดป้ ายนิ เทศ เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง ไว้บริ เวณ
ภายนอกศูนย์การเรี ยน โดยจัดทาไว้ตามฝาผนัง ซึ่ งนักเรี ยนจะให้ความสนใจมาก จากการสังเกตมีนกั เรี ยนบางคน
ยืนอ่านป้ ายนิเทศอย่างสนใจ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. พัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านเครื อข่ายเสมือนจริ ง เพื่อความ
สะดวกในการใช้ศูนย์การเรี ยนของนักเรี ยน และที่ ส าคัญประหยัดงบประมาณและบุ คลากร และสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในอนาคต
2. ควรวิจยั การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนประถมศึกษา เพื่อให้บริ การในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้นกั เรี ยนมาใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่อง
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