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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัในครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยักึง่ทดลองโดยใช้รปูแบบ One Group Pretest-posttest Design มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) 

สร้ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำงทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพี

ครู 2) ศึกษำทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ 3) ศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลของนักศึกษำ

วชิำชพีครท่ีูเข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง กลุม่ตวัอย่ำงทีเ่ข้ำร่วม

กำรทดลองเป็นนกัศกึษำวชิำชพีคร ูโปรแกรมวชิำสงัคมศกึษำ ชัน้ปีที ่2 คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏักสำแพงเพชร 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถำมทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วชิำชพีคร ู2) รปูแบบกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู 

คือ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ t-test   

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต

ของนกัศกึษำวชิำชพีคร ูจสำนวน 8 แผน มค่ีำเฉลีย่ (= 4.66) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (S.D.= 0.17) ซึง่มคีวำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด 2) นักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีทักษะชีวิตหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษำวิชำชีพ

ครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตในระยะหลัง 

กำรทดลองและระยะติดตำมผลไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ทักษะชีวิต วิชำชีพครู
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Abstract

 This research being Quasi-Experimental research which formed one group pretest-posttest design is to aim 

at 1) creating the instruction model based on sufficiency economy philosophy in promoting the student teacher skills 

2) studying the student teachers’ life skills who had joined the experiment group through using the instruction model 

based on sufficiency economy philosophy 3) studying the retention of the student teachers’ life skills during the post 

and follow-up period of experiment. Participants were included 15 student teachers of social study program on the 

semester 2nd, the department of education of Kamphaeng Phet Rajabhat University in academic year 2018. The tools 

used in the research included 1) the life skill questionnaire 2) the model of instructional activities based on sufficiency 

economy philosophy. Statistics employed in the analysis included basic statistics: and S.D. and t-test for dependent.

 The research found that 1) The eight lesson plans of the instruction model based on sufficiency economy philosophy 

in promoting the student teacher skills had an average () at 4.66 and the standard deviation (S.D.) at 0.17 which were 

the most appropriate. 2) The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency 

economy philosophy were significantly higher post-experiment score than pre-experiment score at the level of .05. 3) 

The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency economy philosophy 

had not significantly the difference between the post and follow-up period of the experiment score at the level of 0.05.

Keywords: sufficiency economy philosophy, model of Instruction, life skills teacher profession

บทน�า

 ทักษะกำรดสำเนนิชวีติ เป็นทกัษะกำรใช้ชวีติให้ดสำเนนิไปบนพืน้ฐำนของควำมพอด ีมคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตวั 

และมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้องในกำรที่จะเผชิญกับสิ่งท้ำทำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจสำวันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดกำรดสำรงไว้ซ่ึงสภำวะสุขภำพจิตที่ดีพร้อมเผชิญแรงกดดันหรือกระทบ

กับส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว อีกท้ังทักษะชีวิตยังถือว่ำเป็นทักษะภำยในที่จะช่วยให้บุคคลสำมำรถเผชิญกับ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ และสำมำรถจดักำรกบัปัญหำต่ำง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจสำวนัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเตรยีมพร้อม

สสำหรับกำรปรับตัวในอนำคตอีกด้วย [1], [2], [3], [4] สสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

[5] กล่ำวว่ำ ทักษะชีวิตเป็นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ รอบตัวในสภำพสังคมปัจจุบัน และ

เตรียมพร้อมสสำหรับกำรปรับตัวในอนำคต ทักษะชีวิตแม้สำมำรถเกิดขึ้นเองได้ตำมธรรมชำติก็จริง แต่ก็ไม่เพียงพอที่

จะทสำให้บุคคลมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงต้องได้กำรรับกำรพัฒนำ ฝึกฝน ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

เชิงประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือกำรเรียนรู้อันเกิดจำกกระบวนกำรกลุ่มและเทคนิคเกมกำรศึกษำ [1]

 กำรออกแบบรูปแบบกำรเรียนรู ้ที่เหมำะสมกับผู ้เรียนจะช่วยให้เกิดทักษะกำรดสำเนินชีวิตทั้งกำรพัฒนำ

พฤติกรรม มุมมอง เจตคติในกำรใช้ชีวิตของผู้เรียนให้เป็นไปในทำงที่พึ่งประสงค์ได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ [6] กล่ำวว่ำ กำรเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีและเหมำะสมย่อม

จะส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพำะรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ำกัน (Face to face) ในกำรจัดกำรเรียนรู้เสริมควำมรู้ อีกทั้งกำรออกแบบ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เริ่มต้นจำกกำรกสำหนดควำมจสำเป็นที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยก่อน 

จำกนั้นจึงออกแบบวิธีกำรกำรเรียนกำรสอน (Instruction Design) แล้วนสำผลที่ได้จำกกำรออกแบบไปทดลองใช้ 
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เพื่อประเมินว่ำบรรลุตำมควำมต้องกำรหรือต้องกสำหนดใหม่หรือไม่ [7] และจำกกำรศึกษำของ คอยห์รูล แอนวอร์ [8]  

ที่ได้ศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึมเพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงให้กับผู้เรียน พบว่ำ รูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนสำมำรถที่จะสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ทั้งกำรทสำงำนเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ได้ดยีิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบั มำนติย์ ซำซโิย [9] ทีพ่ฒันำรปูแบบกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนหลำยวยัในศนูย์ตุม้โฮมลกูหลำน 

บ้ำนเหล่ำลิง พบว่ำ รูปแบบกำรเรียนรู้สำมำรถทสำให้กลุ่มผู้นสำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยำวชน เกิดควำมรู้ 

ควำมถนัดและสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและกำรปลูกฝังรำกฐำนวิถีชีวิตและสำมำรถใช้ในกำรส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

เกิดควำมต้องกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง แสดงให้เห็นว่ำ กำรนสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบอย่ำงเหมำะสม

มำพัฒนำผู้เรียนสำมำรถที่จะเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้หรือพัฒนำผู้เรียนได้

 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรดสำรงชีวิตที่ประกอบด้วยควำมมีเหตุมีผล ควำมมี

ภูมิคุม้กนัและควำมพอประมำณโดยมเีงือ่นไขทีส่สำคญัคอื ควำมรูแ้ละคณุธรรม เป็นปรชัญำทีช่ีแ้นะแนวทำงกำรปฏบิตัติน 

ในทำงที่ควรจะเป็นในกำรดสำเนินชีวิต แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้มีควำมหมำยในแง่เศรษฐศำสตร์เพียง

ด้ำนเดยีว แต่มคีวำมหมำยเชงิปรชัญำ จรยิธรรม คณุค่ำและปทสัถำนทำงพฤตกิรรมสสำหรบักำรดสำเนนิชวีติในทกุๆ ด้ำน

อกีด้วย [10] เน้นกำรพึง่ตนเองไม่ว่ำจะเป็นพึง่ตนเองด้ำนจติใจ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำต ิเทคโนโลยแีละด้ำนเศรษฐกจิ 

[3] ช่วยให้เกิดทักษะและพฤติกรรมในกำรปรับตัวต่อกำรดสำเนินชีวิตดีขึ้น [11] ทิศนำ แขมมณี [12] กล่ำวว่ำ ปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงกำรดสำเนินชีวิตที่มีควำมพอในควำมต้องกำรตำมอัตภำพของตน ไม่สุดโต่ง 

ไม่โลภมำก ทสำให้เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพยำกรและโลกน้อยลง ดังพระรำชดสำรัสที่ว่ำ

 “...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร ก็มีควำมโลภน้อย เมื่อมีควำมโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้ำทุกประเทศ

มีควำมคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีควำมคิดว่ำทสำอะไรต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่ำง

มำก คนเรำก็อยู่เป็นสุข...” [5] 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรนสำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นเน้ือหำในออกแบบ 

กำรเรยีนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบและมขีัน้ตอนทีเ่หมำะสมจะสำมำรถพฒันำทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูห้เป็น 

ผูท้ีม่ทีกัษะกำรดสำเนนิชวีติ มคีวำมตระหนกัรู ้มคีวำมรกัและเกือ้กลู เหน็คณุค่ำในตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัใช้ควำมรูอ้ย่ำงรอบรู้  

รอบคอบและมเีหตผุลในกำรวเิครำะห์และกำรตดัสนิใจต่อปัญหำทีเ่กดิขึน้อย่ำงระมดัระวงั มภีมูคิุม้กนัภำยในตนเองและ

สำมำรถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงปกติสุขพร้อมทั้งเตรียมตนเองในกำรอยู่ในโลกอนำคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ียึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของ

นักศึกษำวิชำชีพครู

 2. เพือ่ศกึษำทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่อศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลของนักศึกษำวิชำชีพครู 

ที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากรและก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำวิชำชีพครู ชั้นปีที่ 2 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 450 คน
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 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำวิชำชีพครู ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กสำแพงเพชร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง(Purposive Sampling) จสำนวน 15 คน

 ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตนักศึกษำวิชำชีพครู 2) ตัวแปรตำม ได้แก่ ทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู

 ขอบเขตเนือ้หาการวจิยั ประกอบด้วย 1) เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ออกแบบและกสำหนดเนือ้หำสำระ

ตำมแนวกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ มีจสำนวน 8 แผน ประกอบด้วย แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรปฐมนิเทศและทุกชีวิตเกิดมำ

ล้วนแต่มีคุณค่ำและควำมหมำยในตัวเอง แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 ควำมคิดเป็นธรรมชำติแต่กำรรู้จักคิดเป็นศักยภำพ แผน 

กำรเรียนรู้ที่ 3 อำรมณ์เป็นของสรรพชีวิตแต่กำรรู้จักอำรมณ์เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 มิตรภำพคือ

ควำมงดงำมของสังคมมนุษย์ แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 กำรยอมรับในควำมเหมือนและควำมต่ำงจะสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง

กัน แผนกำรเรียนรู้ที่ 6 ปัญหำไม่มำปัญญำย่อมไม่เกิด แผนกำรเรียนรู้ที่ 7 ทรำบรำกเหง้ำเพื่อไต่เต้ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ 

และแผนกำรเรียนรู้ที่ 8 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อกำรเกิดสังคม 2) ทักษะชีวิต มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรตระหนัก

รูแ้ละเหน็คณุค่ำในตนเองและผูอ้ืน่ 2) กำรคดิวเิครำะห์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 3) กำรจดักำรกบัอำรมณ์

และควำมเครียด 4) กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

 ขอบเขตด้านเวลา กำรวิจัยครั้งนี้ เริ่มดสำเนินกำรปี พ.ศ. 2561 เวลำสิ้นสุดกำรดสำเนินกำรปี พ.ศ. 2562

วิธีด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ดังนี้

 1. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ทักษะชีวิต ปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงแล้วนสำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อออกแบบจัดทสำแผนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิต

 2. ร่ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิตที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ในข้อที่ 1  

โดยผู้ร่วมร่ำงรูปแบบประกอบด้วย ดร.ขวัญชัย ขัวนำ ดร.ศรวัส ศิริ และนำยมนตรี หลินภู แล้วนสำเสนอต่อที่ปรึกษำ  

จำกนั้นนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

 3. นสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิตที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำน

หลักสูตรและกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อประเมินค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) และ

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำแล้วนสำมำแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

 4. นสำแบบสอบถำมทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษำโปรแกรมกำรประถมศึกษำและโปรแกรม

ดนตรีศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร จสำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำอสำนำจจสำแนกรำยข้อ (r)  

อยู่ระหว่ำง 0.20 – 0.70 และหำค่ำควำมเชื่อม่ัน (Reliability)โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของ 

ครอนบำค (Cronbach)ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.837

 5. นสำแบบสอบถำมทกัษะชวีติไปสอบถำมกลุม่ตวัอย่ำงซึง่เป็นนกัศกึษำวชิำชพีคร ูชัน้ปีที ่2 โปรแกรมสำขำวชิำ

สังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร จสำนวน 15 คน ที่ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะ

เจำะจง (Purposive Sampling) ก่อนเข้ำสู่กำรจัดกิจกรรมแล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนกำรทดลอง (Pre-test)

 6. ดสำเนินกำรทดลองโดยใช้รูปแบบที่สร้ำงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยดสำเนินกำรทดลองด้วยตนเองจสำนวน 8 แผน เป็นระยะ

เวลำ 2 วัน ตั้งแต่ 8.30 -16.00 ชั่วโมง ดสำเนินกำรแผนกิจกรรมละ 1:30 ชั่วโมง ในวันที่ 2 มีนำคม – วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 

2562 ณ ห้องเรียนคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อเรื่อง

1 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 09.00-10.30 ปฐมนิเทศ Pre-test ทุกชีวิตเกิดมำล้วนแต่มีคุณค่ำและ 

ควำมหมำยในตัวเอง

2 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 10.45-12.00 ควำมคิดเป็นธรรมชำติแต่กำรรู้จักคิดเป็นศักยภำพ

3 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 13.00-14.30 อำรมณ์เป็นของสรรพชวีติแต่กำรรูจ้กัอำรมณ์เป็นคณุสมบตัิ

ของบณัฑติ

4 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 14.45-16.00 มิตรภำพคือควำมงดงำมของสังคมมนุษย์

5 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 09.00-10.30 กำรยอมรบัในควำมเหมอืนและควำมต่ำงจะสร้ำงควำมเข้ำใจ

ระหว่ำงกนั

6 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 10.45-12.00 ปัญหำไม่มำ ปัญญำย่อมไม่เกิด

7 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 13.00-14.30 ทรำบรำกเหง้ำเพื่อไต่เต้ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์

8 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 14.45-16.00 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อกำรเกิดสังคม Post-test

9 วันอำทิตย์ที่ 17 มีนำคม 2562 15.30-16.00 Follow-up test

 

 7. เมือ่สิน้สดุกำรทดลอง ทสำกำรวดัทกัษะชวีติของนกัศกึษำอกีครัง้หนึง่ด้วยแบบสอบถำมทกัษะชีวติชุดเดมิแล้ว

เก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังกำรทดลอง (Post-test)

 8. หลังจำกทดลองผ่ำนไป 2 สัปดำห์ ทสำกำรวัดอีกครั้งด้วยแบบสอบถำมทักษะชีวิตชุดเดิมในระยะติดตำมผล 

(Follow-up) เพื่อศึกษำควำมคงทนทักษะชีวิตของนักศึกษำแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนในระยะติดตำมผล

 9. นสำคะแนนก่อนทดลอง (Pre-test) หลงักำรทดลอง (Post-test) และระยะติดตำมผล (Follow-up test) มำวเิครำะห์

เพื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนควำมแตกต่ำงด้วย t-test for dependent 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ผลกำรสร้ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูท่ีผู้วิจัยได้จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต 

 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแล้วนสำมำออกแบบแผนกำรเรียนกำรสอน มีจสำนวนทั้งหมด 8 แผน และตรวจสอบ 

ควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวจำกผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน ปรำกฏ 

ดังตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 

ท่าน
ระดับความ

เหมาะสม

. S.D.

1. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับกำรพัฒนำทักษะชีวิต 5.00 0.00 มำกที่สุด

2. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 5.00 0.00 มำกที่สุด

3. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 4.66 0.47 มำกที่สุด

4. ควำมสอดคล้องเหมำะสมด้ำนกิจกรรม 4.66 0.47 มำกที่สุด

5. ควำมสอดคล้องเหมำะสมต่อขั้นตอน/กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน 4.66 0.47 มำกที่สุด

6. ควำมเหมำะสมของกำรใช้สื่อในกำรทสำกิจกรรม 4.66 0.47 มำกที่สุด

7. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน 4.66 0.47 มำกที่สุด

8. แนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินผล 4.33 0.47 มำก

9. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งเนื้อหำแต่ละช่วง 4.33 0.47 มำก

10. เนื้อหำครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้ 4.66 0.47 มำกที่สุด

11. ภำษำที่ใช้อ่ำนเข้ำใจง่ำย 4.66 0.47 มำกที่สุด

12. ระยะเวลำดสำเนินกำรมีควำมเหมำะสม 4.66 0.47 มำกที่สุด

13. วิธีดสำเนินกำรเป็นไปตำมลสำดับขั้นตอน 4.66 0.47 มำกที่สุด

เฉลี่ย 4.66 0.17 มากที่สุด

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู จสำนวน 8 แผน มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สดุ โดยมคี่ำเฉลี่ย (= 4.66, S.D.= 0.17) 

 ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดย

ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระยะก่อนและหลังกำรทดลองโดยใช้สถิติกำรทดสอบคะแนนควำมแตกต่ำง 

(Dependent sample t-test) แสดงรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระยะก่อนทดลองและระยะหลังกำรทดลอง

การทดสอบ
ก่อนทดลอง

(n=15)

หลังการทดลอง

(n=15) t Sig.

X S.D. X S.D.

ด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น 59.29 8.07 66.86 7.19 -7.25* .000

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์

56.14 5.90 67.29 3.59 -9.25* .000

ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด 49.00 10.01 60.29 6.37 -6.38* .001

ด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น 59.86 4.14 67.57 3.78 -7.41* .000

รวม 56.07 7.03 65.50 5.23 -7.57* .000

*มีนัยสสำคัญทำงสถิติ p<0.05

 จำกตำรำงที ่3 พบว่ำ ประสทิธผิลของรปูแบบกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำง

ทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูนระยะหลงักำรทดลองสงูกว่ำก่อนระยะกำรทดลองอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 

0.05 

 ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลโดยใช้สถิติกำรทดสอบคะแนน 

ควำมแตกต่ำง (Dependent sample t-test) แสดงรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผล

การทดสอบ
หลังทดลอง

(n=15)

ติดตามผล

(n=15) t Sig.

X S.D. X S.D.

ด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น 66.86 7.19 66.50 8.55 .63 .547

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์

67.29 3.59 63.67 5.78 2.81 .037

ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด 60.29 6.37 60.71 8.77 -.23 .823

ด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น 67.57 3.78 67.29 4.60 .32 .760

รวม 65.47 1.48 64.54 1.78 .88 .541

ไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ p>0.05
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 จำกตำรำงที ่3 พบว่ำ ประสทิธผิลของรปูแบบกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำง

ทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูนระยะหลงักำรทดลองและระยะตดิตำมผลไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู พบว่ำ

 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วิชำชีพครู จสำนวน 8 แผน มีค่ำเฉลี่ย (= 4.66) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.= 0.17)ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ

มำกที่สุด 

 2. นกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง มทีกัษะ

ชีวิตเพิ่มขึ้นสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. นกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง มทีกัษะ

ชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วิชำชีพครู ที่ผู้วิจัยออกแบบ จสำนวน 8 แผน มีควำมเหมำะสมในระดับมำกที่สุด แผนจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวมีส่วนสสำคัญ

ในกำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร เอกสำรงำนวิจัย

ที่เกี่ยวข้องแล้วนสำมำออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยจัดลสำดับเนื้อหำ ขั้นตอน กระบวนกำร มีกำรระบุวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ รูปแบบดังกล่ำวยังผ่ำนกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญที่มีชสำนำญเฉพำะด้ำน อีกทั้ง  

กำรออกแบบกจิกรรมยงัคสำนงึถงึหลกัจิตวทิยำกำรเรียนรูข้องผูเ้รยีนและในกำรจดักจิกรรมยงัมกีำรสงัเกตและปรบัประยกุต์ 

รูปแบบกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้องกับผู้เรียนอีกด้วย ทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบ 

กำรกำรจดักำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที ่ปรวิตัร เขยีนแก้วและทพิรตัน์ นพฤทธิ ์[13] ทีไ่ด้ศกึษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้

เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิเชงิสถติขิองนกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำจสำนวน 34 คน ผลกำรศกึษำพบว่ำ นกัศกึษำมรีะดบักำรคดิเชงิ

สถติสิงูขึน้ในทุกด้ำนภำยหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรู้ตำมรปูแบบและมเีจตคติทีด่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรู ้และสอดคล้องกบั 

มำนิตย์ ซำซิโย [9] ที่พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลำยวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลำนบ้ำนเหล่ำลิง จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนกำรประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงและประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบ 2) กำรนสำรูปแบบไป

ทดลองใช้และกำรประเมนิเชงิคณุภำพ และ 3) ทดลองใช้และประเมนิผลกระบวนกำรเรยีนรู ้ซึง่ผลกำรนสำรปูแบบไปใช้

พบว่ำ ทสำให้กลุ่มผู้นสำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยำวชน เกิดควำมรู้ควำมถนัดและสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและ

กำรปลูกฝังรำกฐำนวิถีชีวิตและสำมำรถใช้ในกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมต้องกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง

 2. ทักษะชวีติของนกัศกึษำเพิม่ขึน้หลงักำรเข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพียงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 กำรนสำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำออกแบบเป็นกิจกรรมใน 

กำรพัฒนำผู้เรียนเป็นกำรนสำหลักคิดท่ีชี้ให้เห็นถึงวิถีกำรดสำเนินชีวิตบนพื้นฐำนแห่งควำมพอดี ควำมมีเหตุมีผลและ 

ควำมพอประมำณ เป็นกำรเสรมิสร้ำงให้ผู้เรียนมทีกัษะในกำรดสำเนนิชวีติแบบพึง่พำตนเอง มคีวำมพอในควำมต้องกำรตำม 

อัตภำพของตนเอง ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมำก [12] ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย รู้จักพิจำรณำถึงควำมจสำเป็นในกำรใช้สอยทรัพยำกร
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หรอืใช้จ่ำยทรพัย์สนิเงนิทองในชวีติประจสำวนั สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กรรณกิำร์ ภริมย์รตัน์ [14] ทีศ่กึษำพฤตกิรรม

กำรดสำเนนิชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัในเขตกรงุเทพมหำนคร จสำนวน 420 

คน ซึ่งพบว่ำ กำรดสำรงชีวิตประจสำวันของนักศึกษำ มีกำรเก็บออมเงิน กำรจัดทสำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย กำรใช้ทรัพยำกร

ทุกอย่ำงอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ รู้จักประยุกต์ของเก่ำให้กลับมำใช้ใหม่ได้อีก นอกจำกนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้นักศกึษำ 

มีทักษะในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นสังคม รู้จักเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมประจสำตน สอดคล้องกับ 

งำนวิจยัของ พชัรศรณัย์ ศริพินัธ์ สธีุ พรรณหำญและศักดิ ์สวุรรณฉำย [11] ทีไ่ด้พฒันำชดุกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีนโดยบรูณำกำร 

กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงกำรปรับตัวในกำรดสำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

โรงเรียนกบินทร์วิทยำ จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ กำรบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเสริมสร้ำงให้นักเรียน

มีทักษะกำรปรับตัวในกำรดสำรงชีวิตและมีพฤติกรรมกำรปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในทำงที่เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับ

ศกึษำของ รมณภทัร กตตน์วงศกร [15] ทีไ่ด้ศกึษำผลกำรพฒันำทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีน

บำงจำก(โกมลประเสริฐอุทิศ) จสำนวน 34 คน พบว่ำ ทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็น

คุณค่ำในตนเองและผู้อื่น ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์

และควำมเครียดและด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นในระดับดีหลังจำกได้รับกำรฝึกทักษะชีวิต

 3. กำรศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูระยะสิ้นสุดกำรทดลองไปแล้ว 2 สัปดำห์  

พบว่ำ ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ยึด 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นกระบวนกำรที่จัดสภำพบรรยำกำศให้ผู้เรียนได้สร้ำงองค์ควำม

รู้ด้วยตนเองผ่ำนกิจกรรมโดยมีผู้วิจัยเป็นกระบวนกำรหรือผู้อสำนวยกำร (Facilitator) ให้กิจกรรมดสำเนินไปอย่ำงรำบ

รื่นซึ่งกำรที่ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง (Active learning) และได้รับประสบกำรณ์ตรงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกดิกำรเรยีนรูท้ีค่งทนถำวรมำกยิง่ขึน้ และช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจทีไ่ด้ทสำงำนร่วมกนัเป็นทมี มกีระบวนกำร

กลุ่มคอยกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบกำรณ์ ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหำเพื่อที่จะทสำให้กลุ่มบรรล ุ

เป้ำหมำย สอดคล้องกับคอยห์รูล แอนวอร์ [8] ได้ศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึม 

เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของนักเรียนท่ีเรียนภำษำอังกฤษ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด 

คอนสตรคัทิวซึิม (Constructivism) ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจทัง้รำยบคุคลและกำรทสำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ กระตุน้ให้เกดิ 

แรงจูงใจในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

(Reflection) ทสำให้ควำมคงทนของควำมรู้ยำวนำนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศักดิ์นคร สีหอแก้ว [16] ที่ได้

ศึกษำรูปแบบกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คน พบว่ำ ผลกำรประเมินทักษะชีวิตหลังกำรใช้รูปแบบกำรสอนอยู่ในระดับมำกและยังได้

ประเมินทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองเป็นเวลำ 1 เดือนยังพบอีกว่ำ อยู่ในระดับมำก

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

  1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถนสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้ำง

ขึ้นไปเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในสำขำวิชำอื่นๆ หรือผู้เรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำหรือ

อำชีวศึกษำ

  2. ก่อนจะเข้ำสูก่ำรจดักจิกรรมแต่ละครัง้ควรให้ผูเ้รยีนได้ฝึกสตด้ิวยรปูแบบทีห่ลำกหลำย เพือ่กำรเตรยีมสภำพ

จิตใจให้เกิดควำมพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตกับกลุ่มนักศึกษำในสำขำวิชำอื่นๆ หรือกับ

กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำหรืออำชีวศึกษำ

  2. ควรพฒันำรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันำทกัษะทีจ่สำเป็นอืน่ๆ 

เช่น ทักษะทำงสังคม ทักษะทำงกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
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