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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทักษะชีวติ เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง 2) สร้ างและทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิต
เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-6 ปี ชั้นก่อนวัยเรี ยน อนุบาลปี ที่ 2 และอนุบาลปี ที่ 3 ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 245 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินทักษะชี วิต แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และแผนการพัฒนาทักษะชี วิต ของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะชีวติ เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย พบว่า ทักษะชีวติ ของเด็กก่อน
วัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ที่ แสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ แบ่งปั น มีน้ าใจกับเพื่อนอยู่เสมอ รองลงมาคือ ยืนตรง
เคารพธงชาติ และเด็กเก็บที่นอนด้วยตนเอง
2. คุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ งผลให้เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะชีวิต หลังเรี ยน สู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ =4.54)
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study basic information on life skills for preschool and early
childhood children in accordance with the sufficiency economy philosophy, 2) to create and experiment the used of life
skills development model for preschool and early childhood children in accordance with the sufficiency economy
philosophy, and 3) to assess the satisfaction in using life skills development model for preschool and early childhood
children in accordance with the sufficient economy philosophy. The sample was received from the purposive sampling
method. The research tools consisted of 1 ) life skills assessment for preschool and early childhood children in
accordance with the principles of the sufficiency economy philosophy, 2) the development of life skills for preschool
and early childhood children in accordance with the sufficiency economy philosophy. Data analysis by using the
statistics included Mean, Standard Deviation (S.D.), and t-test.
The research results were as follow: 1) Results of the development of life skills for preschoolers and preschool
children Nakhon Sawan Province, found that life skills of preschoolers and preschool children The most behavioral
behavior was to always share kindness with friends, followed by standing upright to respect the flag and children
collecting their own bedding. The efficiency of life skills development model for preschoolers and preschool children
in accordance with the sufficiency economy philosophy Overall is in the high level 2) the efficiency of instructional
package in Arts and Creativity of Early Children course is 80.72/82.86 which is higher than the standard criterion,
regarding to the achievement test, the posttest are higher than the pretest with statistically significant at the 0.05 level,
and 3) it was found that, the overall satisfaction of the students towards the development of instructional package in
Arts and Creativity of Early Children is at the high level.
Keywords: Pre-School, Early Childhood, Life Skills, Sufficiency Economy Philosophy
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บทนา
ประเทศไทยมีการยกระดับคุณภาพชี วิตและการศึกษาเด็กเยาวชนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
ทั้งนโยบายการศึกษานานาชาติ ที่สนับสนุนเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ การขยายเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การ
ปฏิรูปหลักสู ตร และการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนมากขึ้น ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าเด็กใน
วัยเรี ยนที่มีพฒั นาการต่ากว่ามาตรฐานมีมากถึง 30% ซึ่ งการพัฒนาเด็ก ควรเริ่ ม ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ดังนั้น
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยจึ งมีความมุ่งหมายในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่ อง ให้มีการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เหมาะสมตามวัย มีทกั ษะชี วิต
และปฏิ บตั ิ ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นคนดี มีวินยั และสานึ กความเป็ นไทย (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560: 8)
ทักษะชี วิตนับเป็ นพื้ นฐานสาคัญของการพัฒนาบุ คคลทุ กช่ วงวัย โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21
สิ่ งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซับซ้อนและมีการแข่งขันสู งส่ ง
ผลกระทบต่ อการดารงชี วิตของผูค้ นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในช่ วงวัย 0-6 ปี ซึ่ งชี วิตมี ความ
อ่อนแอและเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อาจจะนาสู่ ความบกพร่ องของพัฒนาการด้านต่าง ๆ แต่
ถ้าเด็กได้รับการเสริ มสร้างทักษะชี วิตอย่างเข้มแข็งและมัน่ คง เมื่อเด็กโตขึ้นจะสามารถปรับตัวและเผชิ ญ
กับปั ญหาต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับรุ่ งลาวัลย์ ละอาคา (2557: 123) ที่กล่าวว่าการส่ งเสริ มทักษะชีวิตในช่วง
ปฐมวัยนับเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพราะเป็ นวัยแห่ งการปลูกฝั งฐานรากแห่ งชี วิตในทุก ๆ ด้านทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา นับเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า และมีคุณค่ามากเพราะเด็กจะสามารถดูแล
ช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั การคิด การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่ น หรื อการเห็ นคุ ณค่ าในตนเองและผูอ้ ื่ น อันนาไปสู่ การมี ชีวิตที่ มีความสุ ข ดังนั้นการน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอที่มีเป้ าหมายหลักกล่าวถึง ความพอดี ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมมาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ นับเป็ นกระบวนการมุ่งสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง
การส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยมีการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เหมาะสมตามวัย มีทกั ษะชี วิต และปฏิบตั ิ
ตนตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษา พ่ อ แม่
ครอบครัว และชุมชน เป็ นภารกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะหน่ วยงานหลักใน
การพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ จึงมีนโยบายสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ตามรอยพระยุคลบาท
เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง โดยอัญเชิ ญมาใช้เป็ นหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ คน
ส่ วนใหญ่พอมี พอกิน พอใช้ พออยู่ ในการดาเนิ นชี วิต โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึ งถึงความมี
เหตุผล มีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว และมีคุณธรรมกากับความรู ้เป็ นกรอบในการดารงชีวิต และเป็ นพลเมืองดีการ
ส่ งเสริ มทักษะชี วิตในช่ วงปฐมวัยนับเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพราะเป็ นวัยแห่ งการปลูกฝั งฐานรากแห่ งชี วิต
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ในทุก ๆ ด้านทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคมและสติ ปัญญา นับเป็ นการลงทุนที่ คุม้ ค่า และมีคุณค่า
มากเพราะจะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้เด็กสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยและเป็ นการพัฒนา
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้อนั ได้แก่ การคิด การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น และการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ื่น อันนาไปสู่ การมีชีวิตที่มีความสุ ข เพราะแก่นแท้ของการพัฒนามนุษย์ คือ การส่ งเสริ มให้
บุคคลสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ขในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู ้เท่าทันนั้นเอง (รุ่ งลา
วัลย์ ละอาคาม, 2557) ดังนั้นการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอที่ มีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพสามารถพึ่ งตนเองได้ มีภูมิคุม้ กันที่ ดีในตัว และมีคุณธรรมกากับความรู ้ เป็ นกรอบ
ในการดารงชีวิต จะเติบโตเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
ผูว้ ิจยั จึงได้มีการสารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
กับครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย ทั้งในส่ วนการจัดการศึ กษาของภาครั ฐและภาคเอกชน ศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พบว่า เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์น้ นั มีพฒั นาการที่ ล่าช้าทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติ ปัญญา ขาดทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ไม่มีระเบี ยบวินัยในตนเอง ไม่สามารถควบคุ มอารมณ์ ของ
ตนเองได้เมื่ อเกิ ดปั ญหา ผูว้ ิจยั และครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยได้พูดคุ ยแลกเปลี่ ยนประเด็ก เพื่ อช่ วยกันหา
แนวทางการแก้ไข จึงสรุ ปผลได้ว่า ต้องการรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง มาช่ ว ยเป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ เด็ ก ปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อประเมินความพึ งพอใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถในการปรับตัวของบุคคลด้วยการแสดงพฤติกรรมได้อย่าง เหมาะสม
กับสถานการณ์ สามารถจัดการกับความต้องการ ความขัดแย้ง และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ได้ถูกต้อง
ตลอดจนสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน (กรมสุ ขภาพจิต, 2545) รวมทั้งความสามารถในการ
จัดการความต้องการและสิ่ งต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งอารมณ์และการรู ้คิด สามารถ
แสดงพฤติ กรรมอย่างเหมาะสม เมื่อเผชิ ญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิต (ชบา พันธุ์ศกั ดิ์ , 2550) สาหรับ
การพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กปฐมวัยมีท้ งั หมด 17 ด้าน ได้แก่ การช่ วยเหลือตนเองและผูอ้ ื่น การทางาน
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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ร่ วมกับบุคคลอื่น การวางแผนในการทางานการแก้ปัญหาง่าย ๆ การสื่ อสารความคิดของตนให้บุคคลอื่น
เข้าใจ มารยาทในการรับประทานอาหาร การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมในที่สาธารณะ การตัดสิ นใจโดยใช้
เหตุผลตามวัย การบอกเวลา การดูแลสุ ขภาพของตนเอง การจัดการกับความเครี ยด การแต่งตัวได้ด ้วย
ตนเอง การอ่านสัญลักษณ์ในชุมชน การใช้โทรศัพท์ การเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ การซื้ อของ การใช้เงิน
(จีระพันธ์ พูลพัฒน์, 2556)
ทักษะชีวติ
ความสามารถในการจัดการกับสิ่ งต่างๆในชี วิต
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านอารมณ์ ได้แก่ การตระหนักรู้และการ
ควบคุมตนเอง การตระหนักรู้ในคุณค่าตนเอง
และผูอ้ ื่ น และการจัดการกับอารมณ์ ตนเอง
2) ด้ านสั งคม ได้แก่ การเป็ นสมาชิ กที่ดีใน
สังคม การเรี ยนรู้พฤติกรรมสังคมทางบวก
การดู แ ลตนเอง การปฏิ บ ัติ ต ามกฎกติ ก า
และการดารงชีวิตให้ปลอดภัย
3) ด้านการสื่ อสาร ได้แก่ การใช้ภาษา และ
การรู้หนังสื อ 4) การคิด ได้แก่ การเชื่ อมโยง
การคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ที่ ไ ด้
พระราชทานเป็ นปรั ช ญาในการ
ดารงชี วิต และเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ
โดยมีหลักการปฏิบตั ิ คือ 3 ห่ วง คือ
ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย 1)
ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล
3) ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
เงื่ อ นไขส าคั ญ คื อ 1) เงื่ อ นไข
คุ ณ ธรรม และการด าเนิ นชี วิ ต
2) เงื่อนไขความรู้

การเรียนรู้ แบบวรรณกรรม
เป็ นฐาน
นิ ทานหรื อวรรณกรรม ช่วยให้เด็ก
ได้เรี ยนรู้ วิธีปฏิบตั ิ กติกาที่สังคม
ยอมรั บ มี ค วามคิ ด กว้ า งไกล
เรื่ องราวในวรรณกรรม เป็ นเสมือน
ภาพจ าลองชี วิ ต เด็ ก ได้ เ รี ยนรู้
เข้ า ใจ และเกิ ด ประสบการณ์
วรรณกรรมจึ งเป็ นสิ่ งที่ มี คุ ณค่ า
และน ามาใช้ ในการเสริ มสร้ าง
ทั ก ษะทางสั ง คมส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย (จันทรา ภู่เงิน, 2549)

รูปแบบกระบวนการการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กก่ อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการในการในการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้ผา่ นนิทานหรื อวรรณกรรม (Literary base learning)
ขั้นที่ 3 การทบทวนตนเอง (Check-In)
ขั้นที่ 4 การสะท้อนบทเรี ยน (Reflection)

ทักษะชีวติ ของเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. คุณลักษณะด้านร่ างกาย
2. คุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจ
3. คุณลักษณะด้านสังคม
4. คุณลักษณะด้านสติปัญญา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มทักษะชีวิตสาหรั บ
เด็กก่ อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจ สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการ ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ที่ส่งเสริ มทักษะชี วิตสาหรับเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแหล่งข้อมูลในขั้นตอนนี้ เป็ น
กลุ่มครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถามการพัฒ นาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีลกั ษณะเป็ นมาตรการประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรง (Content Validity) โดยการตรวจสอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญและวิเคราะห์ค่า IOC (Index item–
objective congruence) ได้เท่ากับ 0.67-1.00
2. แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ย นและเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สัมภาษณ์เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย จานวน 5 ข้อ
โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยการตรวจสอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญและวิเคราะห์
ค่า IOC (Index item – objective congruence) ได้เท่ากับ 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผูว้ ิจยั ลงพื้นที่ช้ ี แจงและขอความร่ วมมือกับผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนในการทาวิจยั เกี่ ยวกับ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะชี วิตสาหรับเด็กก่ อนวัยเรี ยน และเด็กปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แจกแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา ในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะชีวิตสาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สัมภาษณ์ ครู และศึ กษานิ เทศก์ เกี่ ยวกับสภาพปั จจุ บนั ปั ญหา ในการจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะชีวิต สาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร นามาวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)
และวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis) ส าหรั บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามใช้ ก ารหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage values)
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ขั้นตอนที่ 2 สร้ างรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ในสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาหลักสู ตรและการสอน และสาขาการศึกษาปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครู ตาแหน่ง
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 5 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลกั ษณะเป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตรประมาณค่าจานวน 5 ข้อใหญ่
17 ข้อ ย่อ ย มี การตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Content Validity) โดยการตรวจสอบด้วยผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
วิเคราะห์ค่า IOC (Index item – objective congruence) ได้เท่ากับ 0.67-1.00
2. แผนการพัฒนาทักษะชี วิต ของเด็กก่ อนวัยเรี ยน และเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จานวน 12 แผน 1 แผน ต่อสัปดาห์ รวมเวลา 24 ชัว่ โมง แผนละ 2 ชัว่ โมง แล้วนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม จานวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (̅X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ และประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ประกอบด้วย เด็กก่อนวัยเรี ยน และเด็กปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่
ได้จากการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากโรงเรี ยนต่ าง ๆ ดังนี้ 1) โรงเรี ยนวัดท่ า ทอง
ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรี ยน 41 คน เด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จานวน 22 คน และ เด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 3 จานวน 37 คน
2)โรงเรี ยนอนุ บาลเก้าเลี้ ยว ได้แก่ เด็กก่ อนวัยเรี ยน 31 คน เด็กชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 จานวน 35 คน เด็กชั้น
อนุ บาล 3 จานวน 42 คน และโรงเรี ยนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) ได้แก่ เด็กก่อนวันเรี ยน จานวน 13 คน
เด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จานวน 11 คน เด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 3 จานวน 13 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิต ของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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2. แบบประเมิ นทักษะชี วิต ของเด็กก่ อนวัย เรี ย นและเด็กปฐมวัย ตามหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีลกั ษณะเป็ นการประเมินระดับความถี่ของพฤติกรรมประกอบด้วย
5 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาหรื อเกือบตลอดเวลา
นับเป็ น 5 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน
4 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องบ่อย นับเป็ น 4 ครั้ง ใน 1 วัน
3 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องบางครั้ง นับเป็ น 3 ครั้ง ใน 1 วัน
2 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องไม่บ่อย นับเป็ น 2 ครั้ง ใน 1 วัน
1 หมายถึง เด็กไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อเกือบจะไม่ นับเป็ น 0-1 ครั้ง ใน 1 วัน
3. แบบประเมินความพึงพอใจในใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นมาตรการประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้แบบแผนการวิจยั เชิ งทดลองเบื้ องต้น (Pre Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการ
วิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest Posttest Design) ดาเนินการดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ด้วยแบบประเมินทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ดาเนิ นการทดลองใช้รู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 12 แผน ครั้งๆละ 2 ชม. รวมเวลาที่ใช้ทดลอง 12 สัปดาห์ ระหว่าง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563
3. เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบประเมินทักษะชีวิตของเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดาเนิ นการให้ครู ผสู ้ อนประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั เปรี ยบเที ยบคะแนนทักษะชี วิตก่อนและหลังการใช้ในใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะของ
เด็กก่ อ นวัย เรี ย นและชี วิต เด็ กปฐมวัย ตามหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ( ̅X) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test แบบ Dependent)
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กก่อนวัยเรี ยน
และเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลพัฒนาการด้านทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย (n = 245)
ข้ อ
1

2

3

พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงทักษะชีวติ ของเด็ก
คุณลักษณะด้านร่ างกาย
- เด็กแต่งตัวตัวด้วยตนเองได้
- เด็กเก็บที่นอนด้วยตนเอง
- เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ดว้ ยตนเอง
- เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเอง
- เด็กปิ ดปากเวลาไอ จาม ใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกเวลาเจ็บป่ วย
คุณลักษณะด้านอารมณ์ จิตใจ
- แสดงอารมณ์ได้เหมาะกับสถานการณ์
- บอกได้วา่ ขณะนี้ ตนเองมีอารมณ์ ความรู ้สึกเป็ นอย่างไร
- รู ้ขอ้ ดีของตนเอง
- มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูเ่ สมอ
คุณลักษณะด้านสังคม
- การพอใจในสิ่ งที่ตนเองมี
- ดูแล รักษา ซ่อมแซ่ม ของเล่น ของใช้ของตัวเองเป็ นอย่างดี
- ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในห้องเรี ยนได้
- ยืนตรงเคารพธงชาติ
- รับฟังผูอ้ ื่น
- เป็ นผูน้ า และผูต้ ามที่ดี
- ซื่อสัตย์ สุจริ ต ไม่พดู โกหก
- ไม่โลภ ไม่ขโมยสิ่ งของผูอ้ ื่น
- แบ่งปัน มีน้ าใจกับเพื่อนอยูเ่ สมอ
- มีความอดทน สามารถทางานที่รับผิดชอบได้สาเร็ จ โดยไม่ทอ้ ถอยง่ายๆ
- ซื้อสิ่ งของที่จาเป็ น
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ร้ อยละ
72.5
78.26
70.08
72.98
70.05
77.12
70.10
68.23
74.6
67.02
65.34
70.12
78.64
71.2
70.19
74.97
72.56
78.66
73.74
69.04
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อ
4

พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงทักษะชีวติ ของเด็ก
คุณลักษณะด้านสติปัญญา
- เรี ยงลาดับเหตุการณ์ได้ 3 – 4 เหตุการณ์
- ความสามารถในการใช้เงิน การออมเงิน ซื้อสิ่ งของที่จาเป็ น
- แก้ปัญหาง่ายๆ ได้ดว้ ยตนเอง
- การสื่ อสาร และการฟัง
- พูดเล่าเรื่ องได้
- เปิ ด อ่านนิทาน ได้เอง จากการดูภาพ
- เขียนตัวอักษรได้บา้ ง โดยไม่สนใจถูก ผิด

ร้ อยละ
68.55
65.25
70.19
72.33
70.23
68.1
65.43

จากตาราง 2 พบว่า ทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ที่แสดงพฤติ กรรมมากที่ สุด
คื อ แบ่งปั น มีน้ าใจกับเพื่อนอยู่เสมอ (ร้อยละ 78.66) รองลงมาคื อ ยืนตรงเคารพธงชาติ (ร้อยละ 78.64)
และเด็กเก็บที่นอนด้วยตนเอง (ร้อยละ 78.26) ส่ วนประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา ครู ผู ้ส อน พบว่ า ครู ผู ้ส อนมี ค วามต้อ งการจัด กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ส าหรั บ เด็ ก
ก่อนวัยเรี ยน และเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 รู ปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตอนที่ 3 ทดลองใช้และประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ย น และเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ โดยเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะชี วิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนา
ทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และศึ กษาความพึงพอใจ
ของครู ต่ อ การใช้รู ปแบบการพัฒ นาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ย นและเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏผลดังตาราง 3-4
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะชี วิต ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ΣD
ΣD2
x̄
กลุ่มเป้ าหมาย
df
t
p
S.D
ก่อนเรี ยน
48.92 11.21
28
254
3211
31.85
0.00*
หลังเรี ยน
86.25 6.58
จากตาราง 3 พบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะชี วิต หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 86.25 สู งกว่าก่อนเรี ยน
ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 48.92 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ารู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัยได้
ตาราง 4 ความพึ งพอใจของครู ที่มีต่ อ การใช้รู ปแบบการพัฒ นาทักษะของเด็กก่ อนวัย เรี ย นและชี วิ ต
เด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (n = 26)
̅ S.D. ความหมาย
รายการ
X
1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
4.60 0.61 มากที่สุด
พอเพียง
2. กระบวนการการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
4.20 0.60
มาก
พอเพียง
3. สื่ อนิทานที่ใช้ในการการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญา
4.70 0.70 มากที่สุด
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.70 0.70 มากที่สุด
5. แบบประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.50 0.69
มาก
รวม
4.54
มากที่สุด
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จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อในใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กก่อนวัยเรี ยน
และเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงอยู่ในระดับมากที่ สุด คื อ ความพึงพอใจต่อสื่ อนิ ทาน
ที่ใช้ในการการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
และความพึ งพอใจต่ อแผนการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการศึ กษาพัฒนาการด้านทักษะชี วิตเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย จังหวัดนครสวรรค์
ทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ที่แสดงพฤติกรรมมากที่ สุด คือ แบ่งปั น มีน้ าใจกับเพื่อน
อยู่เสมอ (ร้อยละ 78.66) รองลงมา คือ ยืนตรงเคารพธงชาติ (ร้อยละ 78.64) และเด็กเก็บที่นอนด้วยตนเอง
(ร้อยละ 78.26)
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิต เด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่ งผลให้เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยมีคะแนน
ทักษะชีวิต หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจที่ มีต่อในใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อสื่ อนิ ทานที่ใช้ในการพัฒนา
ทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และความพึ งพอใจ
ต่อแผนการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยน และเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
อภิปรายผลการวิจยั
1. พัฒนาการด้านทักษะชีวิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ส่ วนใหญ่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบมี
ผูใ้ หญ่คอยช่วยเหลือ มากกว่าให้ทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การแปรงฟั น การเก็บของเล่น การรับประทาน
อาหาร รวมไปถึ งการทาการบ้าน บางครั้ งยังพบว่ามี การทาแทนเด็ก ๆ มาส่ งคุ ณครู หากเด็ก ๆ ได้รับการ
พัฒนาในส่ วนนี้ จะช่ วยเพิ่ มศักยภาพให้แก่ เด็กปฐมวัยในด้านต่ าง ๆ ได้ดีข้ ึ น สอดคล้องกับ World Health
Organization (1993) ที่ กล่าวว่า เด็กมี ทีทกั ษะชี วิตจะมี ความสามรถในการปรั บเปลี่ ยนและให้มีพฤติ กรรม
ในทางที่เหมาะสมที่จะสามารถให้บุคคล จัดการกับความต้องการ และสิ่ งต่าง ๆ ที่มากระตุน้ ในชีวิตประจาวัน
2. การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั สร้างรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและ
เด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ในครั้งนี้ ได้นาแนวคิดการเรี ยนรู ้ของตนเอง และแนวคิ ดจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ มาสังเคราะห์ตามองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) ความเป็ นมาของรู ปแบบ
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2) หลักการ 3) จุ ดมุ่ งหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 4) กิ จกรรมการเรี ยนการสอน 5) การวัดและ
ประเมินผล
โดยสังเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิ ดที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะด้านร่ างกาย คุณลักษณะด้าน
อารมณ์และจิตใจ คุณลักษณะด้านสังคม และคุณลักษณะด้านสติปัญญา ผ่านกระบวนการ /ขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะชีวิตของเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคล หรื อภาพถ่าย
สถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่ อให้เด็กเกิ ดแรงบันดาลใจในการแสดงคุ ณลักษณะของทักษะชี วิตตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้ผ่านนิ ทานหรื อวรรณกรรม (Literary base learning) เป็ นช่ วงเวลาที่ เด็ก ๆ ได้
เรี ยนรู ้คุณลักษณะต่าง ๆ ของทักษะชี วิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ผ่านตัวละครและเรื่ องราวใน
นิทาน โดยแฝงแง่คิด คาสอน และการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ขั้นที่ 3 การทบทวนตนเอง (Check-In) เป็ นการให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนตนเองหลังจากเรี ยนรู ้ ผ่าน
นิ ทาน ว่าหากเราเป็ นตัวละครและอยู่ในสถานการณ์แบบในนิ ทาน เราจะทาอย่างไร ปฏิบตั ิตนอย่างไร และ
เพราะอะไร โดยครู เป็ นผูจ้ ดบันทึก
ขั้นที่ 4 การสะท้อนบทเรี ยน (Reflection) เป็ นการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันระหว่างเด็กและครู ว่าวันนี้
เราได้เรี ยนรู ้อะไร และสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนิ นชีวิตอย่างไร
จากผลการประเมินคุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกระบวนการมีความเหมาะกับกับการเรี ยนรู ้
ของเด็กในวัย 3-6 ปี และมีรูปแบบ กระบวนการที่ชดั เจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จรง สอดคล้องกับ Anderson
(1997: 521-522) ที่กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่สาคัญของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 1) หลักการ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้กล่าวถึงความเชื่ อและแนวคิดทฤษฎี เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยหลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จะเป็ นตัวชี้ นาการกาหนดจุดประสงค์เนื้ อหากิจกรรมและขั้นตอน
การด าเนิ นงานในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ 2) เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์เป็ นสิ่ งที่ ผูส้ อนระบุ ถึงความ
คาดหวังที่ ต ้องการให้เกิ ดขึ้ นในตัวผูเ้ รี ยน ได้แก่ การวางเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ที่ชัดเจน หรื อเป็ นการระบุ
เป้ าหมายในการทางานของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นการ 3) สาระการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
เนื้ อหาและกระบวนการในการเรี ยนรู ้ ที่ ผูส้ อนจะใช้ในการวางแผนการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยน 4) การสอนสื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ช่วยให้การปฏิบตั ิแต่ละขั้นตอนของการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ประสบผลสาเร็ จ
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สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้จริ ง และตรงตามที่ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ัน ๆ ได้กาหนดไว้ 5) การวัดและ
ประเมิ นผลเป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบโดยการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนและทราบ
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบที่มีต่อการเรี ยนรู ้ และกระบวนการทั้งหมดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3. เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการด้านทักษะชี วิต หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน แสดงให้
เห็ นว่า รู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
มี ข้ ันตอน/กระบวนการที่ เ หมาะสมกับเด็ ก สามารถช่ วยให้ เ ด็ กเกิ ด การเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้
ซึ่ งสอดคล้องกับพัฒนา ชัชพงศ์ (2530: 138-139) ที่ กล่ าวว่าการจัดเตรี ยมเนื้ อหาสาระและประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ก็เป็ นส่ วนประกอบที่ จาเป็ น เนื่ องจากเนื้ อหาสาระและ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เป็ นสื่ อกลางที่ จะ
พาผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งเนื้ อหา ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายนั้นควรครอบคลุม
ข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอดการคิด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งเจตคติและค่านิ ยม
ในการนาเอาเนื้ อหาสาระมาบรรจุ ไว้ในหลักสู ตรจาเป็ นต้องคานึ งถึงธรรมชาติ ของวิชาความรู ้กบั หลักการ
เรี ยนรู ้ของเด็กประกอบกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สารวย สุ ขชัย (2554) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงที่ มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นเด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลังศึกษา
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนวัดยางสุ ทธาราม เขตบางกอกน้อย สังกัดสานักการศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร จานวน 27 คน ผลการวิจยั พบว่า เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังการทดลองสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยภาพรวมมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุ ด เนื่ องจาก
รู ป แบบการสอนครั้ งนี้ มี กระบวนการที่ เ หมาะกับความสามารถ ความรู ้ ใ นเนื้ อหา และความสนใจ
ของครู ผสู ้ อน เหมาะกับความสามารถ วัย และความสนใจของผูเ้ รี ยน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
บทเรี ยน และความคิ ดรวบยอด (Concept) ที่ ครู ผูส้ อน ต้องการให้เกิ ดกับนักเรี ยน มีความเหมาะสมกับเวลา
สถานที่ และจานวนนักเรี ยน (ทิศนา แขมมณี , 2536: 102 103) สอดคล้องกับงานวิจยั ของมุจลินท์ กลิ่นหวล
(2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ความคิ ดเห็นของผูป้ กครองที่ มีต่อทักษะชี วิตของเด็กวัยอนุ บาล ใน
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิ ลปากร (ปฐมวัยและประถมศึ กษา) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ความคิ ดเห็ นของผูป้ กครองที่ มีต่อทักษะชี วิตของเด็กวัยอนุ บาล ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร
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(ปฐมวัยและประถมศึ กษา) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคมการช่ วยเหลือตนเอง
และการคิดแก้ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ กครองที่ มีต่อทักษะชี วิตของเด็กวัยอนุ บาลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี รายละเอี ยดในแต่ ละด้าน คื อ (1) ด้านความภาคภู มิใจในตนเอง รายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การแสดงสี หน้าท่าทางดีใจ เมื่อทาอะไรได้สาเร็ จ (2) ด้านการช่วยเหลือตนเอง รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคื อ การสนุ กกับการเล่นและการออกกาลังกายกลางแจ้ง (3) ด้านทักษะทางสังคมรายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การสามารถเข้าแถวรอคอยได้โดยไม่แซงเพื่อน หรื อแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว (4) ด้านการ
คิดแก้ปัญหา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ รู ้จกั ขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ เมื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่สาเร็ จ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรนารู ปแบบการพัฒนาทักษะชี วิตของเด็กก่ อนวัยเรี ยนและเด็กปฐมวัยตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในเด็กกลุ่มอื่นต่อไป
2. ครู สามารถยืดหยุน่ และใช้มีเทคนิคกระตุน้ เด็กเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั พัฒนาทักษะชี วิตในรู ปแบบอื่น ๆ ของเด็ กปฐมวัย เช่น แนวคิดแบบจิตตปั ญญา
หรื อการสอนแบบวิถีพุทธ เป็ นต้น
2. ควรมี การวิจยั การศึ กษาในทักษะของเด็กปฐมวัยด้านอื่ น ๆ เช่ น ทักษะคณิ ตศาสตร์ ทักษะ
วิทยาศาสตร์ ทักษะ EF เป็ นต้น
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