
 ง
 

เรวณี ชัยเชาวรัตน: ผลของโปรแกรมสงเสริมความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเนนความเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียงที่มี

ตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6. (EFFECTS OF A KNOWLEDGE 

ENHANCEMENT PROGRAM ON SUFFICIENCY ECONOMY IN DAILY LIFE BASED 

ON SERVICE LEARNING APPROACH EMPHASIZING SUFFICIENCY-CONSUMING 

CULTURE ON LEARNING ACHEIVEMENT OF GRADE SIX  STUDENTS)  อ.ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก : รศ.ดร. สําลี  ทองธิว, 199 หนา.  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมความรูเ ร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวิตประจําวัน ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเนนความเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียงท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งประกอบดวย ความรูความเขาใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวิตประจําวัน และพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง การดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

2) การสรางโปรแกรมสงเสริมความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม

เนนความเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียง  3) ดําเนินการทดลองใชโปรแกรม และ 4) การปรับปรุงโปรแกรม 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยยาง ชุมชนชัยพร อ.ไชยวาน จ.

อุดรธานี ปการศึกษา 2551 จํานวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองความรู

ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง 3) แบบ

สัมภาษณเพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง และ 4) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคแบบ

พอเพียง วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (t-test) 

ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองโปรแกรมรวม 8 สัปดาห 

ผลการวิจัยพบวา 

1. หลังการเขารวมโปรแกรม นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องความรูความเขาใจพื้นฐาน

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.หลังการเขารวมโปรแกรม นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองความรูความเขาใจพื้นฐาน

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย สูงกวาเกณฑการประเมินคือ รอยละ 60  

3.หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงเฉล่ียสูงกวากอนการเขา

รวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยโปรแกรม อยูในระดับ 3 คือ นักเรียน

ปฏิบัติตนตามแนวทางการบริโภคแบบพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

 

ภาควิชา  หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา       ลายมือชื่อนิสิต................................................................ 
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              This research aims to study the effects of a knowledge enhancement program on sufficiency 

economy in daily life base on service learning approach emphasizing sufficiency - consuming culture on 

learning achievement; knowledge of sufficiency economy and consuming behaviors of grade six 

students. This research involved 4 stages: 1) basic data study; 2) a development of a program to 

enhancing on sufficiency economy in daily life base on service learning approach emphasizing 

sufficiency - consuming culture; 3) program trial; and 4) program modification. 
 The Sample group was the 33 students of grade six in Ban Hua Yang school, Chaiwan district, 

Udonthani province, academic year 2008, using a basic sufficiency economy knowledge test, a recording 

form on sufficiency consuming behaviors, an interview form concerning consuming behaviors and an 

observation recording form on consuming behaviors. The data was analyzed through percentages, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test values. The duration during the experimental program was 

8 weeks. 

 The results were as follows: 

1. The students’ post-test arithmetic mean scores in basic sufficiency economy knowledge were 

higher than the pre-test arithmetic mean scores at the .05 level of significance. 

2. After using the program, the students’ arithmetic mean score in basic sufficiency economy 

knowledge were higher than the criterion of the program which were 60%. 

3. After using the program, the students’ arithmetic mean scores in sufficiency – consuming 

behaviors were higher than before using program at the .05 level of significance.  

 4. The students’ sufficiency – consuming behaviors were at the level 3: students behaved 

according to sufficiency – consuming guidelines appropriately. 
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