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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี ้มีจดุมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูตามหลักสปัปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมจีุดมุงหมายยอยดังนี้ 1. สรางและหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 2. ทดลองใชชุดการเรียนรู และ 3. ประเมินการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริส
ธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนพิณพลราษฏร (ตั้งตรงจิต 12) สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณโุลกเขต 2 
จํานวน 25 คน เครื่องมือท่ีใช ไดแก 1) ชุดการเรียนรูตามหลักสัปปรุสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 2)แบบวัดวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบประเมินการใชชุดการเรียนรู สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา E1 / E2 การทดสอบคาที 
(t-test dependent) และวิเคราะหเนื้อหา ผลการวจิัยปรากฏ ดังนี้ ชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อ
สงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 
80.30/82.94  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หลังการใชสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู โดยพบวา วิถีชี วิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุมกันที่ดี มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน หลังใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิตอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this research is the development of learning seven Subpuritsadham to 
promote sufficiency economy lifestyle for Pratomsuksa 5 student there are sub-objectives of 
research as following 1) to construct and find the efficiency of Learning Package 2) to 
experiment use Learning Package and 3) to evaluated use the development of learning seven 
Subpuritsadham to promote sufficiency economy lifestyle. The samples were The samples 
were 25 Pratomsuksa students who were studying in first semester academic year 2013 
Pinponrat School (Tungtrongjit12) which is under Phitsanulok Primary Educational Area Service 
Office 2. The instruments, 1) the seven Subpuritsadham learning package to promote 
sufficiency economy lifestyle 2) The instruments used collection data were form of behavioral 
ethical evaluation, sufficiency economy behavioral evaluation. 3) Evaluation form using 
Learning Package. The statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
E12/E2, t-test dependent and content analysis. The results of research were as follow: The 
seven Subpuritsadham learning package to promote sufficiency economy lifestyle for 
Pratomsuksa 5 student had efficient value equivalent 80.30/82.94. The result of experiment 
the seven Subpuritsadham learning package to promote sufficiency economy lifestyle which is 
higher than before used Learning Package. It was found that the sufficiency economy were 3 
sides: reasoning, sufficiency and healthy immune system. There are the different efficiency did 
differ statistically significant at the 0.01 level. The result evaluating opinions of students after 
used the seven Subpuritsadham learning package to promote sufficiency economy lifestyle, 
which are the input, the production process and the output is at the most levels.      
 

Keywords : The Developing of Leaning Package / Sufficiency Economy Style 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาของไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคน
ดี มีปญญา มีความสุข สามารถประกอบอาชีพ และมีคานิยมที่พึงประสงค เห็นคณุคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รวมทั้งแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ก็ไดนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการนําศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ
มาบูรณาการเช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อมุงไปสูการอยูดีมสีุข
ของคนไทยท้ังปวง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 12) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจรยิธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสขุ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 5-13) 
กระทรวงศึกษาธิการไดดาํเนินงานตามแนวทางเพ่ือสอดรับกัน โดยไดประกาศนโยบายเรงรดัการปฏิรปูการศึกษา 
ยึดคุณธรรมนําความรู สรางความตระหนัก สํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติ
วิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของ
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สถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนาและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีมีความรูและอยูดีมีสุข โดย
ยึดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 63)   
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู และ
ปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา 
และเปนการมองโลกเชิงระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนของการพัฒนา โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนควบคูไปกับการกระทําท่ีไมเบียดเบียนกัน  
การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกนั ความรวมมือปรองดองกันในสังคมจะสรางสายใยเช่ือมโยงคนในภาคสวน
ตางๆ ของประเทศเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําสังคมไปสูความสามัคคี จึงถือวาเปนการพัฒนาท่ี
สมดลุและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน จะชวยใหเกิดทักษะเก่ียวกับการทํางานกลุม สามารถนําความรู ทักษะ คานิยมไป
ใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได ทําใหเห็นคณุคาและตระหนักในความสําคัญของการดําเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียงท่ีมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับผูเรยีนโดยตรง อีกท้ังมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตัิตน ตลอดจนการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคในการใชจายอยางคุมคา และ
ประหยดั อันเปนพื้นฐานท่ีสําคญัในการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544, หนา 36) ซึ่ง
สอดคลองกับวาระแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในหลักสูตร และเขา
หองเรียนเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตที่มีสุขสมดุล โดยมีเง่ือนไขสําคัญคือ ความรู ความรอบคอบ การ
เชื่อมโยงความรูการมีคณุธรรม ซื่อสัตยสุจรติ ขยัน ไมโลภ ไมตระหนี ่รักความเปนไทย (พวงทอง ออนจํารัส, 
2552, หนา 4) การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สูระบบโรงเรียนสามารถทําได 3 ลักษณะดวยกันไดแก 1) ระบบบริหารสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนที่
ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตร 3) การจัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน ซึ่งในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูโรงเรียนทั้งสามลักษณะน้ัน การจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมาะสําหรับ
สถานศึกษาซ่ึงสามารถจดัทําไดดวยตนเอง เปนรูปธรรมและเปนระบบนั้น ในหลักสูตรครผููสอนสามารถทําไดโดย
มีรูปแบบการจัดทําสาระการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ รูปแบบท่ี 1 การจัดทําหลักสูตรในลักษณะของสาระ
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ รูปแบบท่ี 2 การจัดทําเปนหนวยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบที่ 3 การนําเนื้อหาสาระและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหนวยการเรยีนรูที่ทําไวแลว 
 พฤติกรรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัตตินของนักเรียน 
ใหอยูอยางมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุมกัน โดยมีการตัดสนิใจและการกระทําตางๆ อยูบนพ้ืนฐานของ
ความรูและคณุธรรม ดงัน้ี ความพอประมาณ คือความพอดี พอเหมาะของวิถีชีวิต ตามความจําเปน พอควรแก
อัตภาพ ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เชน การรูจักประมาณตน วามีความรูความดีแคไหน ไมทําตนเปนคนโออวด รูจัก
แกไขขอบกพรองของตนเอง ตลอดจนการมีนสิัยคอยระวังการพูดการกระทําของตนใหอยูในสายกลาง ไมสุดโตง
หรือไมหยอนยานจนเกินไป ความมีเหตผุล คือ ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และมีเหตุผล 
รูจักความพอดีเกีย่วกับความตองการ ความปรารถนา มีความคิดใฝฝนท่ีใกลเคียงกับความสามารถและความเปน
จริง การมีภูมิคุมกันท่ีดี คือการมีจิตใจท่ีเขมแข็ง ฝกตนเองได มีความอดทนตอสิ่งย่ัวเยาไดดี  มีจิตสาํนึกดี 
มีความเอื้ออาทร รูจักการประณีประนอม ดําเนินชีวิตประจาํวันไดอยางมีสติ และนึกถึงประโยชนสวนรวมเปน
หลัก สภาพของสังคมไทยในปจจบุัน สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาขาดการบูรณาการรวมกัน 
ผูปกครองไมอบรมเลี้ยงดเูด็ก ในสวนสถาบัน การศึกษาพบวา หลักสตูรการเรียนการสอน ทุกระดับช้ันยังขาด
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การสอดแทรกเรื่องคณุธรรมจริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ และคุณลักษณะ ของพลเมืองที่ดีใหกับนักเรียน 
บรรทัดฐานของสังคมเนนใหคุณคาทางวัตถุมากกวาจิตใจ ความฟุมเฟอยของเยาวชนไทยจึงเกิดขึ้นพรอมกันกับ
พฤติกรรมเสื่อมถอยในการใชชีวิต ความตกต่ําทางจิตใจ และการยึดติดกับคานิยมบริโภควัตถุอยางขาดความ
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงนาเปนหวงวาการสงเสริมความฟุมเฟอยของเยาวชนที่เปนอยู กําลังเปนการเพาะเชื้อความ
เลวรายในสังคมใหเพิม่มากข้ึนในอนาคต  
 ดวยความสําคัญดังกลาว ทําใหสมาชิกวุฒิสภา ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษา เรื่องแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองของคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่มจีุดมุงหมายในการสรางคุณภาพผูเรียนใหมีความ
สมบูรณพรอมโดยเฉพาะดานจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม  จิตสาธารณะ ท้ังยังเสนอแนะแนวทางในการจัดการ
เรียนรูทีเ่ปนรูปธรรม โดยการใชหลักธรรมของศาสนามาใชในการเรยีนการสอนพรอมใหยึดแนวทางตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของทุกคน ทุกฝายทุก
หนวยงาน  
 จากปรัชญาดังกลาว และใหสอดคลองกับเจตนารมณของแผนการศกึษาแหงชาติฉบับนี้ ผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งจะสามารถตอบสนองหลักการ สําคัญของสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนัก และปรารถนาที่จะเรียนรูและมีสวนรวมใน
กิจกรรมมากย่ิงขึ้น เพราะหากผูเรียนปรารถนาท่ีจะเรียนรูแลว ความสามารถในการเรียนรูก็จะมากข้ึนดวย 
นอกจากนั้น ยังเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัตจิริง อยางทาทายและตอเนื่อง สรางปฏสิัมพันธท้ังระหวางผูเรียน
กับผูเรียน และระหวางผูเรยีนกับครูผูสอน เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะหและสังเคราะหการเรยีนรู ซึง่เปน
ลักษณะของการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อันเปนหลักสําคญัของแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 อีกประการหน่ึงดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัมีจุดมุงหมายหลัก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อ
สงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 โดยมี จุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้  
  1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
  2. เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
  3. เพื่อประเมินชุดการเรยีนรูตามหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสรมิวถิีชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดขอบเขต การวิจัยเปน 3 
ดาน คือ ขอบเขตดานแหลงขอมูล ขอบเขตดานเนื้อหาและขอบเขตดานตัวแปร  ซึ่งมรีายละเอียด ดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูตามหลักสปัปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
   เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก เนื้อหาในหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับประถมศึกษา จาํนวน 1 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรยีนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. ขอบเขตดานแหลงขอมลู  
   ขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูตามหลักสปัปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมขององคประกอบชุดการเรียนรู ประเมินความสอดคลองของนิยามศัพทเฉพาะกับขอคําถามในแตละ
คุณลักษณะยอยของแบบวัดวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สําหรบัหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู แหลงขอมูลมีดังน้ี 
   2.1 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการเรียนรู 
   2.2 นักเรียนท่ีใชทดลองเบื้องตน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาภาษาท่ีใชในชุดการ
เรียนรู สื่อท่ีใชประกอบ ขอบเขตระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ และความเปนไปไดในการนําชุดการเรียนรูไป
ปฏิบัติ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 โรงเรียนบานเขาสมอแคลง (ริ้วสิริวัฒนอุปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 3 คน โดยใชนักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลางและออน  
อยางละ 1 คน  
   2.3 นักเรียนท่ีเลือกเปนกลุมทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑ 80/80 
ไดแก นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิษณุโลก ปการศึกษา 2555 จํานวน 15 คน โดยเลือกนักเรยีน ที่เรยีนเกง ปานกลาง  และออน อยางละ 5 คน 
ทดลองใชชุดการเรียนรู เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
   ผูวิจัยนําชุดการเรยีนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไป
ทดลองใช โดยศึกษาพฤติกรรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความมีเหตผุล ดานความ
พอประมาณ และดานการมีภูมคิุมกันท่ีดี 
  2. ขอบเขตดานแหลงขอมลู 
          กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนพณิพลราษฎร (ตั้งตรงจิต12) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จํานวน 25 คน 
  3. ขอบเขตดานตัวแปร  
   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มดีังนี ้
   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แบงออกเปน  
    3.1.1 กอนการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 
    3.1.2 หลังการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริม วิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
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  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
   ประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูในดานตาง ๆ หลังการใชชุด
การเรียนรู ดังนี ้
   1.1 ปจจัยนําเขา      
   1.2 ดานกระบวนการ   
   1.3 ดานผลผลติ 
  2. ขอบเขตดานแหลงขอมลู 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนพณิพลราษฎร (ตั้ง
ตรงจติ 12) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาพิษณโุลก เขต 2 จํานวน 25 คน 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2556 โรงเรียนพิณพลราษฏร(ตั้งตรงจิต 12) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จํานวน 25 คน 
ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 เคร่ืองมือในการวิจัย  
  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูสาํหรับนักเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมวิถีพอเพียงของนักเรียน และพิจารณาความเหมาะสมของ
เครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคาท่ีใชไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ดังนี ้
  1. ขอหนังสอืแนะนําตัวจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร ถงึผูอํานวยการโรงเรียนพณิ
พลราษฏร (ตั้งตรงจิต 12) สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณโุลกเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมลูการวิจยัจากนักเรียนโรงเรียนพณิพลราษฏร (ตั้งตรงจติ 12) 
  2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการทดลองกับ กลุมตัวอยาง ดําเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 
   การวิเคราะหขอมูล 
   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูและการแปลผลการวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดแบงเปน 3 
ขั้นตอน คือ 
    ขั้นตอนที่ 1 ผลการสรางชุดการเรียนรู ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริม วิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ใชสถิติในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา E1/E2  
    ขั้นตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรูตามหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อ
สงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที (t-test dependent)  
    ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชชุดการเรียนรู ตามหลัก สัปปุริสธรรม 
7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สรุปไดดังนี้ 
  1.1 ชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีจาํนวน 
7 ชุดการเรียนรู ดังนี ้ชุดที่ 1 การรูจกัเหตุ (ธัมมัญุตา) ชุดที่ 2 การรูจักผล (อัตถัญุตา) ชุดที่ 3 การรูจักตน 
(อัตตัญุตา) ชุดที่ 4 การรูจักประมาณ (มตัตญัุตา) ชุดท่ี 5 การรูจักกาล (กาลญัุตา) ชุดท่ี 6 การรูจักชุมชน 
(ปริสัญุตา) ชุดที่ 7 การรูจักบุคคล (ปุคคลญัุตา) 
   1.1.1 ชุดการเรียนรูตามหลักสปัปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม
มีความความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
   1.1.2 คูมือการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสรมิวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
  1.2 ชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคาประสิทธิภาพ E1/E2  = 80.30/82.94  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 2. ผลการทดลองใชชุดการเรยีนรูตามหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5   
  2.1 ผลการเปรียบเทยีบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
กอนและหลังการใชชุดการเรยีนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมท้ัง 3 
ดาน หลังการใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และเมื่อ
พิจารณาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนรายดาน พบวา วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และการมีภูมคิุมกันท่ีดี หลังไดรับการใชชุดการเรียนรูหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  2.2 ผลการศึกษาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลังการใชชุดการเรียนรูของนักเรยีน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนรายดาน 
พบวา วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดานความมเีหตผุล โดยรวมอยูในระดับมาก วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพอประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดานการมีภูมคิุมกนัท่ีดี 
โดยรวมอยูในระดับ มาก 
 3. ผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา 
  3.1 ปจจัยนําเขา โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด 
  3.2 กระบวนการ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด 
  3.3 ผลผลิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในภาพรวมพบวา 
  1. การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูผานเกณฑที่
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กําหนด คือ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู E1/E2 = 80.30/82.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไว 
80/80 สามารถนําไปทดลองใชได ท้ังนี้อาจเนื่องจากชุดการเรียนรูที่สรางขึ้น ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาและสราง
กิจกรรมที่มคีวามนาสนใจมีความเหมาะสม โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏีตาง ๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูที่ประกอบดวยกิจกรรม เทคนิค วิธีการทีส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุด
การเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 
ประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ช่ือเรื่อง สาระสําคญั ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (วัตถุประสงค) สาระการเรียนรู 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรยีนรู และการะประเมินผลท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหาใน
กิจกรรม กระบวนการสราง ไดยึดหลักการทฤษฏีทางการศึกษาหลายอยางมาชวยเปนองคประกอบในการสราง 
เชน ไดยึดหลกัการเก่ียวกับนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู หลกัการใชสื่อแบบประสมซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี
ของบรูเนอร ที่กลาววา เนื้อหาวิชาความรูใดๆ สามารถนํามาจัดลําดับใหเหมาะสมและทําใหผูเรียนไดรบัรูไดจาก
การปฏิบัติและวิธีสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเน้ือหาและกระบวนการแสวงหาความรู คือ วิธีสอนโดยใชชุดการเรียนรู และ
สอดคลองกับแนวทางการสรางชุดการเรียนรูของ ชัยยงค พรหมวงศ (2532, หนา 119-120) ไดศึกษาชุดการ
เรียนรูเพื่อถายทอดภมูิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และกลาววา ในการจัดการเรียนการ
สอนควรเปดโอกาส ใหนักเรียนเปนผูจัดการใหเด็กคดิ เด็กทําใหเรยีนรูโดยการทําจริง ปฏิบัติจริง นําสิ่งที่ไดมา
วิเคราะหวจิารณและหาขอสรุปไดดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู ที่สามารถพัฒนาใหนกัเรียนเกดิ
การเรียนรูดวยตนเองนั้น การใชชุดการเรียนรูมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา
ขางตนจึงทาํใหชุดการเรียนรูหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
     เมื่อหาประสิทธิภาพ พบวา เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท้ังนี้เพราะวาชุดการเรยีนรูที่สรางขึ้น ได
ผานการสรางอยางมรีะบบตามขั้นตอนและวิธีที่เหมาะสม โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสรางชุดการเรียนรู 
การวิเคราะหเนื้อหา แบงเน้ือหาใหเหมาะสม เวลาที่ใชมีการกําหนดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกบักิจกรรม 
อีกทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสมทางภาษา ซึ่งประกอบดวยทฤษฏีที่เกี่ยวของกับหลักวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ ชุดการเรียนรูทีส่รางขึ้นดังกลาว จึงเปนชุดการเรียนรูที่เกิดข้ึนภายใต
แนวคิดพื้นฐานและหลักการในการสรางชุดการเรียนรู นอกจากน้ีชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ เนื่องจากกิจกรรมในชุดการเรยีนรูมีความสอดคลองกับช่ือ
เรื่อง สาระสําคญั ผลการเรียนรูที่คาดหวัง(วัตถุประสงค) สาระการเรียนรู ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู 
และการประเมินผลที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหาในกิจกรรม กระบวนการสรางไดยดึหลักการ
ทฤษฏีทางการศึกษาหลายอยางมาชวยเปนองคประกอบในการสราง ซึ่งเปนไปตามทฤษฏีของชัยยงค พรหมวงศ 
(2523, หนา 118) ที่กลาววา บุคคลากรที่นําสื่อการสอนมาใชสอดคลองกับเนื้อหาวิชา หนวย หัวเรื่องและ
วัตถุประสงค ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการเรียนการสอนมีความเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับพนารัตน ศรีปญญากร (2553, หนา 108) ที่กลาววา การพัฒนาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีสรางขึ้นมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 81.11/83.66 ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวา ในการสรางชุดการเรียนรูไดจัดทาํอยางมีขั้นตอน มีการศึกษาครอบคลุมทุกบริบท และ
ครอบคลมุระบบการดําเนินการสราง และสอดคลองกับ สุมณฑา พรหมบุญ (2540, หนา 33) ที่ไดกลาววา 
กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน โดยการใชสื่อประสมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
วิชา หนวย หัวขอเรื่อง อุปกรณการสอน และเทคนิคตางๆ ซึ่งเปนกระบวนการทําใหผูเรียนทํางานรวมกันคิด
รวมกัน แกปญหารวมกัน ภายใตหลักการ เง่ือนไข ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดไว เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม ของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สวนคาประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ที่มีคานอยกวา คา
ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2) นั้นอาจเน่ืองมาจากพัฒนาการการเรียนรูของนักเรยีนท่ีวาพัฒนาการการเรียนรู
ของเด็กจะมีพัฒนาการตามข้ันตอน และตามวัยซึ่งจะปรากฏโดยปฏสิมัพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นั่น
หมายความวา บุคคลจะเร่ิมและคอยๆ กาวไปในลําดับที่สูงข้ึน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของจิตวิไล 
ประไมย (2548, หนา 98-100) ที่ไดศึกษาผลของการสรางชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาการรูคิดของนักเรียน
ชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนสวนบัว เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผลการวิจัยสรุปไดวา ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการรูคิดของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 เรื่องการคิดสรางสรรคและกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน ที่สรางขึ้น  มี
จํานวน 16 ชุด ชุดการสอนแตละชุด มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 อยูระหวาง 69.75-97.18  กอนและหลังการใช 
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรูคิดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 มีการรูคิดเรื่องการคิดสรางสรรค และ
กระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
  2. การทดลองใชชุดการเรียนรูหลกัสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ดาน หลังใชชุดการเรียนรู สูงกวากอน
การใชชุดการเรยีนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา การใชชุดการเรียนรูหลักสัปปรุิสธรรม 7  
ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่ใชมีความ
หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาดานพฤตกิรรมที่ดีขึ้น
ได เพราะการจดัการเรียนรู มุงเนนใหนักเรียนเกดิความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะห สังเคราะห ตาม
วัตถุประสงคการจดัการเรียนรูได ซึ่งตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรภายในท่ีจะสงผลใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมของ 
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวรรณ ไพรสิงห (2555, หนา 87) ที่ใชชุดกิจกรรม
โยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการมีจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และสอดคลองกับ ผลการทดลอง
ใชชุดการเรียนรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผูเรยีนมีความสนใจและ
ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวตัถุประสงคของชุดการเรียนรูในแตละเรื่องไดเปนอยางดี นอกจากน้ีผูเรียนยัง
สามารถศึกษาคนควาหาความรูเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวของกับตนเองดวยความสนใจ มีความกระตือรือรน
และสนใจในการปฏิบตัิกิจกรรมดวยตนเอง สนุกกับการท่ีไดศึกษาหาความรูจากเหตุการณจริงที่เกิดตามท่ี
กําหนดให พรอมท้ังไดศึกษาจากการทดลองใชชุดการเรียนรูเสร็จสิ้น ท้ังนี้อาจเปนเพราะชุดการเรยีนรูนี้ทําให
ผูเรยีนสนใจ กระตือรือรนที่จะใฝหาความรูที่เปนประโยชนตอตนเองและนําไปใชในชีวิตประจําวันได และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของจิรภา ตันติภริมย (2552, หนา บทคัดยอ) ที่พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุมติตา เสนาพรหม (2552, หนา บทคัดยอ) ที่กลาววา
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่องการสงเสรมิวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 มีพฤตกิรรมการเรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยไมใชชุดกิจกรรม และสอดคลองกับพนารัตน ศรปีญญากร 
(2553, หนา 112) ที่พบวา การทดลองใชชุดการเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา ผูเรยีนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู ในแตละ
เรื่องไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุดการเรียนรูทําใหผูเรียน ไดศึกษาหาความรู และศึกษาหาความรูจาก
เหตุการณประสบการณจริง ทําใหผูเรยีนสนใจ กระตือรือรนที่จะใฝหาความรูที่เปนประโยชนตอตนเองและ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 3. การประเมินการใชชุดการเรียนรูตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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ซึ่งเปนนักเรียนผูใชชุดการเรียนรู พบวาชุดการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ทั้งในดาน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุดการเรยีนรูนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการ
สอนมีการสรางบรรยากาศที่เปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ไดคิดเห็นโดยเสรี 
ทั้งไดรับคําช้ีแนะและปรับปรุงขอบกพรองของตนเองอยางสมํ่าเสมอ ทําใหนักเรียนมีกําลังใจและเรียนรู อยางมี
ความสุข และสอดคลองกับพนารตัน ศรีปญญากร (2553, หนา 112) ที่กลาววา ชุดการเรียนรูนั้น ผูเรียนมีความ
คิดเห็นอยูระดับมากในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนโดยชดุการเรียนรูเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรยีนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจึงมีความรูสึกเปนอิสระในการ
เรียนรู สามารถปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอนตามความสามารถของตนเองจนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ทําให
ผูเรยีนมีความสุขตอการเรียนรู ประกอบกับชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นไดทําเหตุการณที่เกดิข้ึนจริงมาใชประกอบทํา
ใหนักเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย ผูเรยีนไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรู มีประสบการณและเทคนิค
วิธีการที่แตกตางไปจากการสอนของครูทั่วไป ทําใหผูเรยีนมีความสุขกับการเรยีนรูและสอดคลองกับบํารุงศักดิ์  
บูระสิทธ์ิ (2549, หนา 119) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดการเรยีนหรือชุดกิจกรรมไววา ตองมีการกําหนด
หมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ หนวยการสอน หัวเรื่อง มโนคติ หลักการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับ
หัวเรื่อง และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม กําหนดแบบประเมินผล เลอืกและผลิต
สื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม แลวจึงจะใชชุดกิจกรรมได และทําใหชุดกิจกรรมมี
คุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการสอนและการเรียนรูของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวย
ตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู อีกท้ังยังสนองความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การนําชุดการเรียนรูตามหลักสปัปุริสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไปใช ครูผูสอนควรมีการเตรยีมความพรอมในดานตางๆ ไดแก การศึกษา
รายละเอียดชุดกิจกรรมใหเขาใจ ตรวจสอบและเตรียมสื่ออุปกรณการเรยีนการสอนใหพรอมกอนทํากจิกรรมทุก
คร้ัง เพ่ือใหการปฏิบัติกจิกรรมของผูเรียน เปนไปตามข้ันตอนและบรรลตุามวตัถุประสงคที่กําหนดไว 
  2. ครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมการเรยีน ขอปญหาท่ีผูเรียนสงสัย รวมถึงปญหาและอุปสรรคท่ี
พบขณะใชชุดการเรียนรู เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และครผููสอนควรมุงเนนจดัใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้น ครผููสอนควร
พยายามสรางโอกาสใหนักเรียนมสีวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด โดยการสังเกต สนับสนนุ สราง
บรรยากาศ และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และรอบรู 
  3. สื่อท่ีนําเสนอตัวแบบควรเปนสือ่ท่ีใกลตัวนักเรียน หรือที่นักเรียนคุนเคย เชน สื่อโฆษณา หรือ
รายการทางสังคมท่ีจะชวยเราความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ันควรเปนสื่อ ที่สะทอนใหรูจักคิดเปน ทําเปน 
วิเคราะห สังเคราะห หรือแมแตเปนแบบอยางในการแกปญหา หรอืนําไปใชในการพัฒนาตนตามความคิดเห็น 
หรือความรูสึกท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได   
  4. การเรียนรูดวยชุดการเรยีนรูตามสัปปุรสิธรรม ควรมีการเรียนซ้าํหรือศึกษาส่ือการเรยีนรู
เพิ่มเตมิ จากนั้นควรมีการกําหนดดูพฤติกรรมตลอดป ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือควรมีการติดตามผลวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลังการใชชุดกิจกรรมไป
แลว เพื่อศึกษาวา พฤติกรรมน้ันจะคงทนหรือเปลีย่นแปลงอยางไร  
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  5. การประเมินควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย เชน ใชแบบประเมินความพึงพอใจรวมกับการ
ประเมินผลการเรียนรู และวดัความรูความเขาใจดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีอ่ืน เชน บทเรียนสําเร็จรปู
สําหรับการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสงเสรมิวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือศกึษาปจจัยดานการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน เพราะ
เนื่องจากปจจุบันความรูและพฤตกิรรมสามารถถายทอด โดยเทคโนโลยสีารสนเทศตางๆ ซึ่งไดเขามามีบทบาท
สําคัญเปนอยางมาก  
  2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับกลุมนักเรียนชวงช้ันอ่ืนๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะตอยอด การเรียนรูดวยชุดการเรยีนรูตามหลักสัปปรุิสธรรม 7 เพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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