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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ข องการวิ จยั เรื่ อ งนี้ คื อ (1) เพื่ อพัฒนารู ปแบบศู นย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคม
อาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนประถมศึ กษา และ (2) เพื่อทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน
สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
การดําเนินการวิจยั มี 2 ระยะ ระยะแรก พัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง มีข้ นั ตอนดังนี้ (1) ศึกษาให้
ได้องค์ความรู ้ในเรื่ องศูนย์การเรี ยน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และประชาคมอาเซี ยน (2) สอบถามความต้องการของครู
และนักเรี ยนประถมศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบศูนย์การเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ประถมศึกษา จํานวน
168 คน และนักเรี ยนประถมศึ กษา จํานวน 216 คน รวมทั้งสิ้ นจํานวน 384 คน ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาในเขต
พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ปี การศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือในการวิจยั
คื อ แบบสอบถามความต้องการครู และนักเรี ยนประถมศึ กษาเกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคม
อาเซี ยน (3) พัฒนากรอบแนวคิ ดของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง (4) สนทนาความเห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน
9 คน เกี่ ยวกับกรอบแนวคิ ดของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง (5) พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (6) ตรวจสอบและรับรองรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 คน
และ (7) ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ระยะที่ สอง ทดลองใช้รูปแบบศู นย์การเรี ย น โดย
(1) ผลิตชุดความรู ้ เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งมี 6 ชุดความรู ้ จํานวน 19 เรื่ องย่อย และ (2) ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การ
เรี ยน เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน และดําเนินการใช้ศูนย์ดงั กล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ปี ที่
5 และปี ที่ 6 ระดับชั้นละ 30 คน รวมจํานวน 90 คน ที่โรงเรี ยนวัดผาสุ กมณี จกั ร จังหวัดนนทบุรี นักเรี ยนได้มาใช้
บริ การศูนย์การเรี ยนรู ้และเรี ยนจากชุดความรู ้ เครื่ องมือในการวิจยั คื อ ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคม
อาเซี ยน ชุดความรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรี ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน มี (1) องค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเองประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ จุดมุ่งหมาย บทบาทและหน้าที่ เป้ าหมาย โครงสร้างการบริ หาร
บุคลากรในศูนย์ ชุดความรู ้เรื่ องประชาคมอาเซี ยน วิธีการและขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์ การจัดสภาพแวดล้อมใน
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ศู นย์ การประเมิ นและติ ด ตามการเรี ย นในศู นย์ สถานที่ ข องศู นย์ และงบประมาณ และ (2) ขั้นตอนของการ
ดําเนิ นการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองมี 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กําหนดอุดมการณ์ของศูนย์ ขั้นที่ 2 กําหนดการบริ หารและ
การจัดการของศูนย์ ขั้นที่ 3 กําหนดวิธีการและขั้นตอนการเรี ยนของศูนย์ ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู ้ ขั้นที่ 5 กําหนด
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ ขั้นที่ 6 ดําเนิ นการเรี ยนในศูนย์ และขั้นที่ 7 ประเมินและติ ดตามการเรี ยน
ของนักเรี ยนในศูนย์ โดยภาพรวมผูท้ รงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพโดยตรวจสอบและรับรองว่าศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
2. การทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน พบว่า (1) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 มี ความรู ้ ในเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนหลังจากมาเรี ยนที่ ศูนย์การเรี ยนสู งกว่าก่ อนมาเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
คําสํ าคัญ : ศูนย์การเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเอง ประชาคมอาเซียน
Abstract
The objectives of this study are two-folds: (1) To develop a self-access learning center (SALC) model on
ASEAN community for Prathom Suksa students; and (2) To tryout the proposed SALC model on ASEAN
community for Prathom Suksa students.
This research and development study (R&D) was conducted in two phases: The first phase is the
development of the SALC model consisting seven steps: (1) review of literature and documents related to the
development self-access learning center model; and (2) survey the needs of teachers and students for the SALC
model on ASEAN community for Prathom Suksa students. The samples, obtained by a simple random technique,
comprised 168 primary school teachers, and 216 primary school students making 384 in total. These teachers and
students were from primary schools in Bangkok Education Service Areas and vicinity in the academic year 2014.
The research instruments were questionnaires on the needs of primary teachers and the needs of primary students
for the SALC Model on ASEAN Community for Prathom Suksa Students; (3) develop the conceptual framework
for the SALC model; (4) review the conceptual framework for the SALC model by nine experts; (5) develop the
prototype of the SALC model; (6) verify the proposed prototype of the SALC model by three senior experts; and
(7) revise and modify the SALC model based on the senior experts’ suggestions, and submit the final report of the
SALC model. The second phase is the tryout of the SALC model through three steps: (1) develop six SALC
packages with 19 topics on ASEAN community; (2) set up a SALC at Wat Pasuk Maneejakra School in Pakkred
District of Nonthaburi Province, and (3) provide SALC services using the six SALC packages on ASEAN
community with Prathom Suksa 4, 5, and 6 with 30 students in each class. The total 90 students obtained the
services from the SALC and studied the six SALC packages on ASEAN community with 19 ASEAN topics. The
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research tools for the second phase comprised the SALC, the SALC packages, pretest/posttest, and a questionnaire
on the students’ satisfaction. The data were analyzed using the frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest, and content analysis.
Major findings:
1) Concerning the SALC model, the model consisted of the following components: mission statement
(philosophy, vision, commitments), roles and functions, goals, administrative structure, personnel, instructional
packages on ASEAN community, approaches and SALC learning steps, evaluation and follow-ups, SALC venue,
and budget; Concerning working procedures of the SALC , seven steps were designed, i.e. Step I: define Ideology
of the SALC; Step II: set up the center administrative procedures; Step III: set up the learning procedures; Step IV:
develop the knowledge packages; Step V: propose guidelines for designing SALC environment; Step VI: conduct
SALC instruction; and Step VII: evaluate and follow-up of students’ learning. The SALC model was verified by
senior experts, and in general, they rated the quality of the SALC model at the good level.
2) Concerning the implementation of the SALC packages, it was found that after learning with the SALC
packages, Prathom Suksa 4, 5, and 6 students’ knowledge on ASEAN community was higher than before
learning at the .05 level of statistical significance; and overall, students’ had the highest satisfaction on learning
with the SALC packages.
Keywords: Learning center, Self access learning, ASEAN Community
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการก่ อตั้งอาเซี ยนหรื อสมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ข้ ึ น โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญในการก่อตั้งอาเซี ยนซึ่ งได้ระบุไว้ในปฏิ ญญาอาเซี ยน คื อ (1) ส่ งเสริ มความร่ วมมือและความ
ช่ วยเหลื อกันและกันในทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริ หาร (2) ส่ งเสริ ม
สันติ ภาพและความมัน่ คงส่ วนภูมิภาค (3) เสริ มสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิ จ พัฒนาทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค (4) ส่ งเสริ มให้ประชาชนในอาเซี ยนมีความเป็ นอยู่และคุณภาพชี วิตที่ดี (5) ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กันในรู ปของการฝึ กอบรมและการวิจยั และส่ งเสริ มการศึ กษาด้านเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (6) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการเกษตรและอุ ต สาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง การขนส่ ง และการคมนาคม และ
(7) เสริ มสร้ างความร่ วมมื ออาเซี ย นกับ ประเทศภายนอก องค์การความร่ วมมื อแห่ งภู มิภาคอื่ นๆ และองค์การ
ระหว่างประเทศ (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554, น.53) และได้มีการประชุ มสุ ด
ยอดอาเซี ยนและมีความตกลงกันให้เร่ งรัดจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จเร็ วขึ้นอีก 5 ปี คือ ภายในปี 2558 ซึ่ ง
จะมีการรับรองร่ างกฎบัตรอาเซี ยน ดังนั้น ประเทศไทยจึ งมีการเตรี ยมการในการพัฒนาคนไทยเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน การพัฒนาการด้านคุ ณภาพการศึ กษาของประเทศเป็ นไปอย่างช้า จนทําให้ไม่ทนั ต่ อสถานการณ์ การ
เปลี่ ยนแปลงของโลก อาจทําให้เสี ยโอกาสในการพัฒ นาคุ ณภาพทรั พยากรที่ มีค่า ที่ สุ ดของประเทศ ส่ งผลให้
ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบประเทศสมาชิกอาเซี ยนเมื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555, น.9)
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 – 2558 คือ นักเรี ยน ครู และสถานศึกษาต้อง
ได้รับการเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี ยน โรงเรี ยนทัว่ ไปให้ดาํ เนินการดังนี้ (1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นอาเซี ยนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (2) จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้และจัดมุมอาเซี ยน หรื อตั้งศูนย์อาเซี ยนศึกษา เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน (3) จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนานักเรี ยนสู่ ประชาคมอาเซี ยนภายในโรงเรี ยนและภายนอกโรงเรี ยน
(4) จัดทําหรื อจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน (5) จัดงานอาเซี ยนเดย์ สัปดาห์อาเซี ยน หรื อกิจกรรม
ค่ายวิชาการเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน และ (6) ประชาสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 9 ประเทศ ตามความ
พร้อมของโรงเรี ยนแต่ละแห่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555, น.11-17)
จากการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนทัว่ ไปในเรื่ องอาเซี ยน พบว่า การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และจัดมุม
อาเซี ยนหรื อตั้งศูนย์อาเซี ยนศึ กษา เพื่ อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน โรงเรี ยนบางโรงเรี ยนยังไม่
สามารถดําเนิ นการจัดตั้งศูนย์อาเซี ยนเพราะยังขาดรู ปแบบของศูนย์อาเซี ยนศึกษาที่ชดั เจน (สํานักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ, 2555)
ศูนย์อาเซี ยนศึกษาจึงเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจจัดในรู ปศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน
ซึ่ งมีความสําคัญต่อนักเรี ยน คื อ (1) ช่ วยให้นกั เรี ยนได้พ่ ึงพาตนเอง เปิ ดโอกาสได้เรี ยนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ตามความสนใจ ความพร้อม และความสะดวกของนักเรี ยนแต่ ละคน เป็ นการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (2) ช่วยกระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนให้มีความสนใจในเรื่ องการเป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะสื่ อและ
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กิ จกรรมที่ ใช้ในศูนย์การเรี ยน (3) ช่ วยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างนักเรี ยนด้วยกันในศูนย์การ
เรี ยน และ (4) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะพึ่งประสงค์ เป็ นเยาวชนในอาเซี ยน
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนควรได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งขึ้ นเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
นักเรี ยนประถมศึ กษาเป็ นลําดับแรก การปลูกฝั งให้นกั เรี ยนชั้นประถมมีส่วนร่ วมในการเป็ นประชาคมอาเซี ยนมี
ความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในวัยนี้ มีความอยากรู ้อยากเห็น ต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม และต้องการความสําเร็ จ การ
ให้เด็กมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เป็ นการเสริ มสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาได้ทางหนึ่ ง
การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเป็ นประชาคมอาเซี ยน และที่สาํ คัญนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองตามความสะดวกและความสนใจ ได้ตลอดเวลา และนักเรี ยนสามารถศึ กษาในศูนย์การเรี ยนดังกล่าวได้ซ้ าํ
แล้วซํ้าเล่า
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่อทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษา
กรอบแนวคิดของการวิจยั
การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนประถมศึ กษาได้
ศึ กษาแนวคิ ดและหลักการของศูนย์การเรี ยน แนวคิ ดและหลักการของการเรี ยนด้วยตนเอง และแนวคิ ดนโยบาย
และมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู ้
ในการพัฒนารู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบและขั้นตอนของศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้
นักเรี ยนประถมศึกษาที่มาเรี ยนในศูนย์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของศูนย์การ
เรี ยนรู ้
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 แนวคิดและหลักการของ
ศูนย์การเรี ยน
 แนวคิดและหลักการของ
การเรี ยนด้วยตนเอง
 แนวคิดนโยบายและ
มาตรการจัดการศึกษาเพื่อ
เข้าสู่การเป็ นประชาคม
อาเซี ยน
 อาเซี ยน

นักเรี ยนประถมศึกษา

การพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน
1. ศึกษาให้ได้องค์ความรู ้มาสร้าง
กรอบแนวคิดของรู ปแบบ
2. สอบถามความต้องการของ
นักเรี ยนและครู ประถมศึกษา
3. พัฒนากรอบแนวคิดของ
รู ปแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
4. สนทนากลุ่มกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. พัฒนารู ปแบบของศูนย์การ
เรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง
ประชาคมอาเซี ยน
6. ประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบ
และรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ
7. ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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ผลการทดลองใช้
 ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนของ
นักเรี ยนที่มา
เรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยน
 ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มี
ต่อศูนย์การ
เรี ยน

รู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยน
ประถมศึกษา
องค์ประกอบและขั้นตอนครอบคลุม ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรี ยนที่เรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาและ
ครู ประถมศึ กษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่ อศึ กษาความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง
ประชาคมอาเซี ยน กลุ่มที่สอง คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของรู ปแบบศูนย์การเรี ยน
ด้ว ยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ย น และกลุ่ ม ที่ ส าม คื อ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4, 5 และ 6 ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหาสาระ เนื้ อหาสาระที่ ใช้ในการวิจยั ใน เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ประกอบด้วย (1)
แนวคิ ดเกี่ ยวกับอาเซี ยน (2) การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิ จของประเทศในอาเซี ยน (3) สังคม วัฒนธรรม
ศิ ลปะ และสถานที่ สําคัญและแหล่งท่องเที่ ยวของประเทศในอาเซี ยน (4) ประชาคมอาเซี ยน (5) ประเทศไทยกับ
ประชาคมอาเซี ยน และ (6) อาเซี ยนกับความสัมพันธ์กบั ประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆ
3. ตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม ตัวแปรต้น หมายถึง ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ตัว
แปรตาม หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน
4. ระยะเวลาในการวิจยั เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2557
วิธีการดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการพัฒนารู ปแบบศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเอง เรื่ องประชาคม
อาเซียน มี 3 กลุ่ม ดังนี้คือ (1) กลุ่มแรก เพื่อศึกษาความต้องการของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ประชากร คือ
นักเรี ยนและครู ประถมศึ กษาโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ การศึ กษากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 248,900 คน
จําแนกเป็ นครู สอนประถมศึกษาจํานวน 27,920 คน และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาจํานวน 220,980 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนและครู ประถมศึกษาโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปี การศึกษา 2557 จํานวน 384 คน
(ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครสซี มอร์ แกน) ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย จําแนกเป็ นครู ประถมศึ กษา
จํานวน 168 คน เป็ นนักเรี ยนประถมศึ กษาจํานวน 216 คน (2) กลุ่มที่ สอง เพื่อใช้ในการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประชากร คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 9 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 3 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาเซี ยนศึกษา จํานวน 3 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนระดับประถมศึกษา
จํานวน 3 คน และ (3) กลุ่มที่สาม เพื่อประเมินคุณภาพตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ประชากร คือ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา
2) ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท ดลองใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นด้ ว ยตนเอง เรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ย น
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ปี ที่ 5 จํานวน 30 คน และปี ที่ 6 จํานวน 30 คน จํานวน 90
คน ที่เรี ยนในปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนวัดผาสุ กมณี จกั ร จังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
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2. เครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1) เครื่ องมือในการวิจัยเพื่อพัฒนารู ปแบบศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน ได้แก่
(1) แบบสอบถามความต้องการเกี่ ยวกับศู นย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน แบบสอบถามความ
ต้อ งการมี จาํ นวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สํา หรั บครู ประถมศึ กษา มี จาํ นวน 6 ตอน และฉบับที่ 2 สํา หรั บนักเรี ย น
ประถมศึกษามีจาํ นวน 4 ตอน ที่สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของความต้องการศูนย์ อุดมการณ์ของศูนย์ การจัดการและ
การบริ หาร ชุ ดความรู ้ และการเรี ยนการสอนในศูนย์ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมิ นการเรี ยนในศูนย์
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ เป็ นแบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบ (2) แบบสนทนากลุ่ม
หรื อแนวคําถามเพื่อการสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีลกั ษณะเป็ นแบบเขียนตอบและให้เลือกตอบ
โดยมี ขอ้ คําถามให้อภิ ปราย (3) แบบประเมิ นคุ ณภาพเกี่ ยวกับรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคม
อาเซี ยน ลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และควรปรับปรุ ง (4) ศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน มีข้ นั ตอนการพัฒนา ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึ กษาให้ได้องค์ความรู ้ ที่ เกี่ ยวข้องกับศูนย์การ
เรี ยน การเรี ยนด้วยตนเอง และอาเซี ยน ขั้นที่ 2 สอบถามความต้องการของครู และนักเรี ยนประถมศึ กษา ขั้นที่ 3
พัฒนากรอบแนวคิ ดของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 การสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับกรอบแนวคิ ดของ
รู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองหลังจากปรับปรุ งแก้ไขตามความคิ ดเห็น
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ขั้นที่ 6 ตรวจสอบและรับรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และขั้นที่ 7 ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2) เครื่ องมือในการวิจัยเพื่อทดลองใช้ รูป แบบศู นย์ ก ารเรี ยนด้ วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ย น
หลังจากผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยน และได้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างชุดความรู ้ เรื่ องประชาคมอาเซี ยนมี 6 ชุ ดความรู ้ ในแต่ละชุ ดความรู ้มีแบบทดสอบก่อน
เรี ย น จํา นวน 15 ข้อ และแบบทดสอบหลัง เรี ย น จํา นวน 15 ข้อ แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นเป็ น
แบบทดสอบคู่ขนานกัน ได้นาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 ระดับชั้นละ 10 คน รวมทั้งสิ้ น 30 คน ที่ โรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุ รีที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง แต่ มี
คุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.40-0.77 ค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.37-0.88 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 ขึ้นไป และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับศูนย์การ
เรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า และแบบเขียนตอบ เครื่ องมือใน
การวิจยั ทุกประเภทได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิและทดลองใช้ก่อนใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ระยะ คื อ ระยะแรกการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
พัฒนาศู นย์ การเรี ยนก่ อนทดลอง (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ประชาคม
อาเซี ยน ผูว้ ิจยั ได้ส่งและรับแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณี ยไ์ ด้ส่งแบบสอบถามจํานวน 168 ฉบับ ได้รับกลับคืน
159 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 94.46 และแบบสอบถามนักเรี ยนจํานวน 216 ฉบับ ได้รับ
กลับคื น 186 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ คิ ดเป็ นร้อยละ 86.11 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการ
สนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง มีข้ นั ตอนดังนี้ ติดต่อและ
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ส่ งจดหมายเชิ ญพร้อมกรอบแนวคิดของรู ปแบบดังกล่าว และจัดสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ (3) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด้วยการตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยน โดยส่ งไปและรับกลับทางไปรษณี ย ์
จํานวน 3 ฉบับ ได้รับกลับคื นฉบับสมบูรณ์คิดเป็ นร้ อยละ 100 และระยะที่สองการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
ทดลองใช้ ศูนย์ การเรียน มีดงั นี้คือ ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนเรื่ องประชาคมอาเซี ยน จากนั้นดําเนินการจัดสถาน
ที่ และสภาพแวดล้อมตามศูนย์การเรี ยน ผลิตชุ ดความรู ้ เตรี ยมบุคลากรประจําศูนย์ การดําเนิ นการทดลองใช้ศูนย์
การเรี ยนกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ปี ที่ 5 จํานวน 30 คน และปี ที่ 6 จํานวน 30 คน โดยให้
นักเรี ยนเข้ามาใช้บริ การจํานวน 2 สัปดาห์ ในการใช้ชุดความรู ้ซ่ ึ งอยู่ในศูนย์ดาํ เนิ นการมีดงั นี้ คือ ขั้นที่ 1 นักเรี ยน
ลงทะเบียนเรี ยน ขั้นที่ 2 ครู ประจําศูนย์การเรี ยนมาเยี่ยมชม และแนะนําการให้บริ การของศูนย์ ขั้นที่ 3 นักเรี ยนเลือก
ชุดความรู ้ ขั้นที่ 4 ทําแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยน ขั้นที่ 5 ศึกษาเนื้ อหาสาระในชุดความรู ้ ขั้นที่ 6 ทํากิจกรรมใน
แบบฝึ กปฏิ บตั ิ และขั้นที่ 7 ทําแบบประเมินตนเองหลังเรี ยน เมื่อนักเรี ยนเรี ยนทําครบทั้ง 6 ชุ ดความรู ้ จะพบครู
ประจําศูนย์การเรี ยน เพื่อทําแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์ ผูว้ ิจยั เก็บกระดาษคําตอบในแบบ
ฝึ กปฏิ บัติ ท้ ัง แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น และแบบสอบถามความพึ ง พอใจจํา นวน 90 ฉบับ เป็ น
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 90 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลการวิจยั
1. ผลการวิจัย การพัฒ นารู ป แบบศู นย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยน สํ าหรั บนั ก เรี ยน
ประถมศึกษา
1.1 ผลการวิจัยความต้ องการของครู ประถมศึกษาเกี่ยวกับศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเรื่ อง ประชาคม
อาเซียน สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) ครู ประถมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ส่ วนใหญ่จะ
สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการสอน 15-20 ปี
2) ระดับความต้องการของครู เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่ สุด เพราะทําให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นประชาคมอาเซี ยน และระดับความรู ้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ของครู ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองมีอยูใ่ นระดับมาก
3) ความต้องการของครู ดา้ นอุดมการณ์ของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า (1) ปรัชญาของศูนย์มุ่งใฝ่
เรี ยนรู ้สู่ อาเซี ยน (2) วิสัยทัศน์ คือ การเรี ยนในศูนย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านคอมพิวเตอร์ แบบเสมือนจริ ง
(3) นโยบายและจุดมุ่งหมายของศูนย์ พบว่า ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในลําดับที่ 1 ด้านนโยบาย
ของศูนย์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มในเรื่ องประชาคมอาเซี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ส่ วนจุดมุ่งหมายของศูนย์ คือ
มุ่งปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะสําคัญในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซี ยน
4) ความต้องการด้านการบริ หารและการจัดการของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า (1) โครงสร้าง
การบริ หารของศูนย์ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยเฉพาะลําดับที่ 1 คือ ฝ่ ายพัฒนาความรู ้และให้บริ การ
ศูนย์การเรี ยน และ (2) บุคลากรและคุณสมบัติของบุคลากรในศูนย์ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้ นไป อยู่ใน
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ลําดับที่ 1 คือ บุคลากรในศูนย์ควรเป็ นครู และคุณสมบัติของบุคลากรในศูนย์ควรมีความรู ้และประสบการณ์ และ
ทักษะความชํานาญในการผลิตสื่ อหรื อด้านศิลปะ
5) ความต้องการชุ ดความรู ้และการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า ทุกรายการมีค่า ตั้งแต่
ร้ อยละ 90 ขึ้ นไป อยู่ในละดับที่ 1 คื อ ชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 2 การเมื องการปกครองและเศรษฐกิ จของประเทศใน
อาเซี ยน ส่ วนเรื่ องย่อยในแต่ละชุดความรู ้ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป คือ (1) ชุดความรู ้เรื่ องที่ 1 แนวคิด
เกี่ ยวกับอาเซี ยน เรื่ องย่อยอยู่ในลําดับที่ 1 สัญลักษณ์ คําขวัญ และเพลงประจําอาเซี ยน (2) ชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 2
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศในอาเซี ยน เรื่ องย่อยอยูใ่ นลําดับที่ 1 การเมืองในประเทศอาเซี ยน
(3) ชุดความรู ้เรื่ องที่ 3 ประชาคมอาเซี ยน เรื่ องย่อยอยูใ่ นลําดับที่ 1 สังคมของประเทศในอาเซี ยน (4) ชุดความรู ้เรื่ อง
ที่ 4 ประชาคมอาเซี ยน เรื่ องย่อยอยู่ในลําดับที่ 1 เสาหลักประชาคมอาเซี ยน (5) ชุดความรู ้เรื่ องที่ 5 ก้าวสู่ ประชาคม
อาเซี ยน เรื่ องย่อยอยูใ่ นลําดับที่ 1 ประเทศไทยจะได้รับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า (1) วิธีการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
อยู่ในลําดับที่ 1 คื อ การเรี ยนแบบเผชิ ญหน้าโดยผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (2) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์ครู ตอ้ งการทั้ง
7 ขั้นตอน (3) การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนเกี่ยวกับการจัดมุมความรู ้ในศูนย์ พบว่า ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้ นไป อยู่ในลําดับที่ 1 คื อ มุมทดสอบความรู ้ และ (4) การประเมิ นการเรี ยนของนักเรี ยนในศูนย์พบว่า
ทุ กรายการมี ค่าตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้ นไป อยู่ในลําดับที่ 1 คื อ ประเมิ นครบทั้ง 3 ประเภท คื อ ประเมิ นก่ อนเรี ย น
ประเมินระหว่างเรี ยน และประเมินหลังเรี ยน
1.2 ผลการวิจัยความต้ อ งการของนั ก เรี ยนประถมศึ ก ษาเกี่ยวกับศู นย์ การเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อง
ประชาคมอาเซียน สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) นักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 13 ปี อยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2) ระดับความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เหตุผล
ของความต้องการของนักเรี ยนทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ ศูนย์การเรี ยนจะเป็ นส่ วน
หนึ่งของการเรี ยนของนักเรี ยนได้
3) ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ ยวกับชุดความรู ้ในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า ทุกรายการมีค่า
ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้ นไป อยู่ในลําดับที่ 1 ชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 3 สังคม วัฒนธรรม ศิ ลปะ สถานที่ สําคัญและแหล่ ง
ท่องเที่ ยวของประเทศในอาเซี ยน ส่ วนเรื่ องย่อยในแต่ละชุ ดความรู ้ที่มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้ นไป อยู่ในลําดับที่ 1
เรื่ องย่อยในชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 1 แนวคิ ดเกี่ ยวกับอาเซี ยน คื อ ลักษณะของประเทศเพื่ อนบ้าน ชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 2
การเมื อ ง การปกครอง และเศรษฐกิ จของประเทศในอาเซี ย น เรื่ องย่อยคื อเศรษฐกิ จของประเทศในอาเซี ย น
ชุ ดความรู ้เรื่ องที่ 3 สังคม วัฒนธรรม ศิ ลปะ สถานที่ สําคัญและแหล่งท่องเที่ ยวของประเทศในอาเซี ยน เรื่ องย่อย
คื อ สถานที่ สําคัญและแหล่งท่ องเที่ ยวของประเทศในอาเซี ยน ชุ ดความรู ้ เรื่ องที่ 4 ประชาคมอาเซี ยน เรื่ องย่อย
คื อ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของประชาคมอาเซี ยน ชุ ดความรู ้เรื่ องที่ 5 ก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน เรื่ องย่อย
คือ ประเทศไทยจะได้รับการเป็ นประชาคมอาเซี ยนการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน
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นอกจากนี้ ยังพบว่า (1) วิธีการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ
80 ขึ้ นไป อยู่ในลําดับที่ 1 เรี ยนแบบเผชิ ญหน้า (2) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า นักเรี ยน
ต้องการทั้ง 7 ขั้นตอนมากที่ สุด และ (3) มุมในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า ทุกรายการมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป อยูใ่ นลําดับที่ 1 มุมเสริ มเติมเต็มศูนย์การเรี ยน
1.3 ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของรู ปแบบ
ศูนย์ การเรียนด้ วยตนเองเรื่อง ประชาคมอาเซียน
ผลการสนทนากลุ่มตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 9 คน มีความเห็นว่า กรอบแนวคิดของรู ปแบบ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนอยู่ในระดับดี มีความคิดเห็นเหมือนกันว่ามีความชัดเจน มีความ
เหมาะสม และมีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้
1.4 รู ปแบบศูนย์ การเรียนด้ วยตนเองเรื่อง ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินคุณภาพของรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
อยูใ่ นระดับดี มีความสมบูรณ์ และสามารถนําไปใช้ได้
รู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย องค์ประกอบและ
ขั้นตอน ดังนี้
1) องค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ครอบคลุม (1) ปรัชญาของศูนย์ (2) วิสัยทัศน์ของศูนย์
(3) นโยบายของศูนย์ (4) พันธกิจของศูนย์ (5) จุดมุ่งหมายของศูนย์ (6) เป้ าหมายของศูนย์ (7) โครงสร้างการบริ หาร
ของศูนย์ (8) บุ คลากรในศูนย์ (9) ชุ ดความรู ้ เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน (10) วิธีการและขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์
(11) การจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ (12) การประเมินและติดตามนักเรี ยนในศูนย์ (13) สถานที่ดาํ เนิ นงานของศูนย์
และ (14) งบประมาณของศูนย์
2) ขั้นตอนของการดําเนินการจัดการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 กําหนดอุดมการณ์ของศูนย์
ขั้นที่ 2 กําหนดการบริ หารและการจัดการของศูนย์
ขั้นที่ 3 กําหนดวิธีการและขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์
ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู ้เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน
ขั้นที่ 5 กําหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์
ขั้นที่ 6 ดําเนินการให้บริ การหรื อเรี ยนในศูนย์
ขั้นที่ 7 ประเมินและติดตามการเรี ยนของนักเรี ยนในศูนย์
2. ผลการวิ จั ย การทดลองใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ย น สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา
2.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 เรี ยนในศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคม
อาเซี ยน ด้วยชุดความรู ้ท้ งั 6 ชุด (จํานวน 19 เรื่ องย่อย) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจชุดความรู ้ที่อยูใ่ นศูนย์การเรี ยน และศูนย์การ
เรี ยนทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องประชาคมอาเซี ยน
อภิปรายผล
1. รู ป แบบศู นย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยน สํา หรั บนักเรี ย นประถมศึ ก ษา ได้ผ่า น
การประเมินและตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 คน ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีความสมบูรณ์ ความชัดเจน
ความเหมาะสม และมีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า (1) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเอง และอาเซี ยนศึกษา (2) นํา
ผลจากการศึ กษามาสอบถามความต้องการ (3) ผลที่ ได้จากข้อ 1 และ 2 มาสร้ างกรอบแนวคิ ดของรู ปแบบเพื่อ
สอบถามความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 9 คน ซึ่ งแต่ ละคนมี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้า น คื อ ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านอาเซี ยน และด้านการสอนระดับประถมศึกษา ด้วยความเชี่ ยวชาญของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อมา
ผสมผสานกัน จึงทําให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งกรอบแนวคิดของรู ปแบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้ น
และ (4) การพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบและ
ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ องค์ประกอบของศูนย์มีท้ งั องค์ประกอบ ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ
และด้านผลลัพธ์ ซึ่ งนํามาสู่ การสร้างขั้นตอนที่ มีการจัดเรี ยงตามองค์ประกอบในแต่ละด้าน และมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
องค์ประกอบและขั้นตอนของศูนย์การเรี ยนได้นาํ แนวคิดและหลักการจัดศูนย์การเรี ยนมาใช้ เช่น
1) สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการเรี ยนด้ วยตนเองที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในศู นย์
การเรี ยน ทําให้นักเรี ยนได้ศึกษาหรื อค้นคว้าจากสื่ อต่ างๆ ที่ จดั ไว้ที่มุมของห้องได้ โดยคํานึ งถึ งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คือ ตามความต้องการ ความสนใจ และความสะดวก ซึ่ งในประเด็นนี้สอดคล้องหลักการจัดศูนย์การ
เรี ยนในห้องเรี ยน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539, น.34-36) ผูพ้ ฒั นาศูนย์การเรี ยนได้กล่าวว่า “ศูนย์การเรี ยนจะต้องมีสื่อ
การสอนที่ให้นกั เรี ยนได้ศึกษา หรื อค้นคว้าตามวิธีการต่างๆ เช่น จัดมุมสําหรับค้นคว้า”
นอกจากนี้ ยังมี ส่ิ งที่ สนับสนุ นในประเด็นนี้ ซ่ ึ งได้จากการศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยน ซึ่ งมี
ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศในศูนย์การเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2) สื่ อในรู ปชุ ดความรู้ เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งให้ บริ การในศู นย์ การเรี ยน นักเรี ยนใช้บริ การใน
ศูนย์การเรี ยนโดยเลื อกชุ ดความรู ้ซ่ ึ งจัดไว้จาํ นวนมากเพี ยงพอกับนักเรี ยน ครอบคลุมความรู ้ ในเรื่ องประชาคม
อาเซี ยน และนักเรี ยนสามารถศึ กษาได้ดว้ ยตนเอง และในชุ ดความรู ้จะมีกิจกรรมและแนวตอบให้นกั เรี ยนได้ทาํ
หลังจากศึ กษาในแต่ ละเรื่ อ งในชุ ด ความรู ้ อี กทั้งมี การประเมิ นนักเรี ยนก่ อนเรี ย นด้วยชุ ดความรู ้ และประเมิ น
นักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุ ดความรู ้ ทําให้นกั เรี ยนได้ลงมือประกอบกิ จกรรมด้วยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้
กล่าวคือ นักเรี ยนจะต้องตรวจสอบแนวคําตอบด้วยตนเอง มีวินยั และความรับผิดชอบในการเรี ยน ในประเด็นนี้ จึง
สอดคล้องกับหลักการการจัดศูนย์การเรี ยน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543, น.23-25) ผูพ้ ฒั นาเรื่ องศูนย์การเรี ยน ได้กล่าว
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ว่า “การจัดศูนย์การเรี ยนยึดปรัชญา 2 แนว คือ แนวอนุรักษ์นิยม คือ มุ่งให้ความรู ้ควบคู่คุณธรรม คือ พัฒนาจิตใจ
ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม และแนวเสรี นิยมมุ่งพัฒนาประสบการณ์ดว้ ยการให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ หรื อ
การศึกษาด้วยตนเอง” ประกอบกับการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ชุดความรู ้ให้ท้ งั ความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องประชาคมอาเซี ยน
กับนักเรี ยน
3) วิธีการและขั้นตอนการเรียนในศู นย์ การเรียนด้ วยตนเอง เป็ นวิธีการเรี ยนที่นกั เรี ยนและครู มีความ
ต้องการมากที่สุด จากการสอบถามในแบบสอบถาม คือ การเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า ซึ่ งนักเรี ยนมาใช้บริ การในศูนย์
การเรี ยนด้วยตนเอง ส่ วนขั้นตอนการเรี ยนเมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้วยชุดความรู ้ท้ งั 6 ขั้นตอน คื อ ศึ กษาคู่มือการเรี ยน
เลือกชุดความรู ้ ประเมินตนเองก่อนเรี ยน ศึกษาเนื้อหาในชุดความรู ้ ทํากิจกรรมและตรวจสอบคําตอบในชุดความรู ้
และประเมินตนเองหลังเรี ยน ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างเป็ นอิสระตามศักยภาพของนักเรี ยน จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ มาใช้บริ การในศูนย์การเรี ยน
สามารถดําเนิ นการตามขั้นตอนที่ กาํ หนดไว้เป็ นอย่างดี หากไม่เข้าใจในขั้นตอนใดก็จะถามเพื่ อน หรื อครู หรื อ
เจ้าหน้าที่ ประจําศูนย์ ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2554) เรื่ อง “การพัฒนาศูนย์
การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับเด็กประถมศึ กษา ซึ่ งในศูนย์ที่พฒั นาขึ้นมีข้ นั ตอนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมในศูนย์
โดยสมัครเป็ นสมาชิกของศูนย์ เรี ยนรู ้ในมุมต่างๆ โดยทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน/เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึกษา
จากสื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อพื้นบ้าน ทํากิ จกรรมการเรี ยน และเฉลยกิ จกรรม และทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยนและเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน นักเรี ยนขอบที่เรี ยนตามขั้นตอนดังกล่าว”
นอกจากนี้ ในประเด็นนี้ ยงั มี สิ่งที่ สนับสนุ นจากการสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มาใช้
บริ การศูนย์การเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการและขั้นตอนการเรี ยนของศูนย์การเรี ยนอยู่ในระดับ
มากที่ สุด และยังสอดคล้องกับ การศึ กษาความต้อ งการของนักเรี ย นและครู ประถมศึ กษาเกี่ ย วกับรู ปแบบศู นย์
การเรี ยนด้วยตนเอง พบเหมือนกันว่า ต้องการการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้าโดยผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 96.24 และ 88.05 ตามลําดับ
2. การทดลองใช้ ศู นย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยน จากผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่ มาใช้บริ การศูนย์การเรี ยนและมาเรี ยนด้วยชุดความรู ้เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ทั้ง 6 ชุ ด
ความรู ้ที่ให้บริ การในศูนย์การเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ (1) นักเรี ยนได้มีโอกาสเรี ยนด้วยตนเองตามความต้องการระหว่างบุคคล โดยที่ครู
และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ให้ความช่วยเหลือตามที่นกั เรี ยนต้องการ และนักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนชุดความรู ้เรื่ อง
ใดก่อนหลังได้ตามความสนใจของนักเรี ยน (2) กิจกรรมในชุดความรู ้เป็ นประเภทของเกมที่สามารถเล่นได้คนเดียว
หรื อเป็ นกลุ่มโดยเป็ นเกมที่ สร้างขึ้ นตามเนื้ อหาสาระที่ นกั เรี ยนเรี ยนแต่ละหัวเรื่ องในชุดความรู ้ ทําให้นกั เรี ยนได้
ทบทวนความรู ้ และมี ความสนุ กสนาน จากการสังเกตของผูว้ ิจยั นักเรี ยนจะสนใจในเกมที่ เล่นมาก (3) ขั้นตอน
การเรี ย นในศู นย์การเรี ย นด้วยตนเองมี การให้ใบผ่านเมื่ อนักเรี ย นนั้นผ่า นแต่ ละชุ ด ความรู ้ จึ งทํา ให้เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจในการเรี ยนพบความสําเร็ จในการเรี ยน และ (4) การสร้างบรรยากาศในศูนย์การเรี ยนเอื้อต่อการเรี ยน
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เหมือนกับสภาพความเป็ นจริ ง คือ มีการประดับประดาเรื่ องราวเกี่ยวกับประเทศอาเซี ยน เช่น มีการประดับธง มีสื่อ
เกี่ยวกับอาเซี ยนตามมุมต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาใช้ในสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2555, น.20) กล่าวว่า “การจัดสภาพการณ์ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองของนักเรี ยน ต้องให้ผูเ้ รี ยน (1) ได้เรี ยนรู ้ไปที ละน้อยตามระดับขั้น (2) ผูเ้ รี ยนจะได้รับคําตอบทันที
(3) ได้รับคําติชมอย่างทันที และ (4) เกิดความภูมิใจในความสําเร็ จนั้น”
นอกจากนี้ มีขอ้ น่าสังเกตที่ได้จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี ที่ 5 และปี ที่ 6 ที่เรี ยน
ด้วยชุ ดความรู ้เรื่ องประชาคมอาเซี ยนทั้ง 6 ชุ ดความรู ้ จากผลการวิจยั พบว่า ชุ ดความรู ้เรื่ องที่ 1 แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
อาเซี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมากกว่า 5 ชุดความรู ้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเป็ นชุดความรู ้
เรื่ องที่ 1 เป็ นเรื่ องแรกที่ กล่าวถึ งความเป็ นมาของอาเซี ยน วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของอาเซี ยน คําขวัญและ
สัญลักษณ์ของอาเซี ยน และลักษณะของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี ยน ซึ่ งมีเนื้อหาสาระที่เรี ยนได้ง่ายกว่าชุดความรู ้
เรื่ องอื่นๆ จึงทําให้นกั เรี ยนมักมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าชุดความรู ้เรื่ องอื่นๆ
ส่ วนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนโดยภาพรวม
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการให้บริ การของครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์ การจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในศูนย์ การจัดมุมต่ างๆ ในศูนย์ วิธีการและขั้นตอนการเรี ย นในศู นย์ และการ
ให้บริ การชุดความรู ้ในศูนย์ จึงทําให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับวาสนา ทวีกุลทรัพย์
(2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศูนย์การเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
ในการทดลองใช้ศูนย์การเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรม พบว่า นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนและชอบเรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากการทดลองใช้ศู นย์การเรี ย นด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ย น ได้ข ้อเสนอแนะในการนํา ศู น ย์
การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยนไปใช้ ดังนี้
1) รู ปแบบของศู นย์ การเรียนด้ วยตนเองเรื่อง ประชาคมอาเซี ยน ในการทดลองใช้ได้ดาํ เนิ นการตาม
องค์ประกอบและขั้นตอนที่ กาํ หนดไว้ในรู ปแบบ คือ มี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดอุดมการณ์ของศูนย์ ขั้นที่ 2
กําหนดการบริ หารและจัดการศูนย์ ขั้นที่ 3 กําหนดวิธีการเรี ยนและขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์ ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู ้
เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ขั้นที่ 5 กําหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ ขั้นที่ 6 ดําเนินการเรี ยนในศูนย์ และ
ขั้นที่ 7 ประเมินและติดตามการเรี ยนของนักเรี ยนในศูนย์ ดังนั้น โรงเรี ยนที่จะใช้รูปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
เรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน ควรดําเนินการให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน
2) ในศูนย์ ควรมีชุดความรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียนไว้ บริ การให้ นักเรี ยนได้ เรี ยน โดยเฉพาะชุดความรู ้
ทั้ง 6 ชุด ในแต่ละหัวเรื่ องประกอบด้วย เนื้ อหาสาระ กิจกรรมในรู ปของเกม และแนวตอบ รวมทั้งมีแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่ อนเรี ยน กระดาษคําตอบและเฉลยคําตอบ ที่ ว่างสําหรั บบันทึ กเนื้ อหาสาระ ที่ ว่าง
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สําหรั บให้นักเรี ย นทํา กิ จกรรม และแบบทดสอบหลังเรี ย น กระดาษคําตอบและเฉลยคําตอบ การมี ชุดความรู ้
ให้บริ การกับนักเรี ยนจะทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพราะชุ ดความรู ้ได้มีการจัดระบบเนื้ อหา
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมอย่างดีแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบและทดลองใช้ จึงเกิดความมัน่ ใจว่าชุดความรู ้จะ
ให้ความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยน กับนักเรี ยนเป็ นอย่า งดี จากการสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดกว่าทุกข้อคําถาม ว่าการเรี ยนด้วยชุด
ความรู ้ที่ให้บริ การในศูนย์การเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องประชาคมอาเซี ยน
3) รู ป แบบของศู นย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยนที่ ได้ พัฒ นาขึ้น นํ าไปใช้ ได้ ท้ ั ง
โรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ มีพ้ืนที่ เพียง 1 ห้องเรี ยน หรื อครึ่ งห้องเรี ยน หรื อศาลาของ
โรงเรี ยนหรื อลานอเนกประสงค์ สําหรั บโรงเรี ยนที่ มีห้องเรี ยนน้อย โรงเรี ยนสามารถปรั บการจัดแผนผังของ
องค์ประกอบรู ปธรรมต่างๆ ในศูนย์การเรี ยน ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรี ยน
4) ศู นย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเรื่ อ ง ประชาคมอาเซี ยน ที่ ได้ พัฒ นาขึ้นให้ บริ ก ารกับนั ก เรี ยนแบบ
เผชิ ญหน้ าโดยนักเรี ยนเป็ นศู นย์ กลาง เพื่อนําไปใช้ได้กบั โรงเรี ยนที่ ยงั มี เทคโนโลยีสารสนเทศไปไม่ถึง ดังนั้น
รู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าว สามารถดําเนินการจัดตั้งได้ในโรงเรี ยนประถมศึกษาทัว่ ประเทศ อีกทั้งชุด
ความรู ้ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก จึ งมีความสะดวกในการนําไปใช้กบั โรงเรี ยนที่ ห่างกันกับในเมื องนํามาใช้ได้ซ่ ึ ง
สนองตอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ต่ อไป
1) จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มาใช้บริ การในศูนย์การเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน นักเรี ยนมี
ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มาก จึ งควรทําการวิ จยั และพัฒ นา การพัฒนารู ปแบบของกิ จกรรมอาเซี ย นในศู นย์
การเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องประชาคมอาเซี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรมอาเซี ยนในศูนย์
การเรี ยน
2) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการประเมินการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน ในกรณี ที่นกั เรี ยนมาใช้บริ การ
เรี ยนโดยใช้ชุดความรู ้ซ่ ึ งมี การประเมินการเรี ยนด้วยการประเมิ นตนเองก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ในการประเมินการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ได้ใช้แบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน พบว่า นักเรี ยน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก น่าจะได้มีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการประเมินการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
ชุดความรู ้ที่ให้บริ การในศูนย์การการเรี ยนจะทําให้ได้แนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือในการประเมินผลการเรี ยนที่
สนองตอบต่อผูเ้ รี ยน ทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
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