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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองโดยใช้รปู แบบ One Group Pretest-posttest Design มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1)
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 2) ศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 3) ศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลของนักศึกษา
วิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วม
การทดลองเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชัน้ ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู 2) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test  
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของนักศึกษาวิชาชีพครู จำ� นวน 8 แผน มีคา่ เฉลีย่ (= 4.66) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.17) ซึง่ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะชีวิตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษาวิชาชีพ
ครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะชีวิต วิชาชีพครู
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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�ำ

ทักษะการด�ำเนินชีวติ เป็นทักษะการใช้ชวี ติ ให้ดำ� เนินไปบนพืน้ ฐานของความพอดี มีความสามารถในการปรับตัว
และมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดการด�ำรงไว้ซึ่งสภาวะสุขภาพจิตที่ดีพร้อมเผชิญแรงกดดันหรือกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อีกทั้งทักษะชีวิตยังถือว่าเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ� วันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการปรับตัวในอนาคตอีกด้วย [1], [2], [3], [4] ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[5] กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต ทักษะชีวิตแม้สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติก็จริง แต่ก็ไม่เพียงพอที่
จะท�ำให้บุคคลมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงต้องได้การรับการพัฒนา ฝึกฝน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการเรียนรู้อันเกิดจากกระบวนการกลุ่มและเทคนิคเกมการศึกษา [1]
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยให้เกิดทักษะการด�ำเนินชีวิตทั้งการพัฒนา
พฤติ ก รรม มุ ม มอง เจตคติ ใ นการใช้ ชี วิ ต ของผู ้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปในทางที่ พึ่ ง ประสงค์ ไ ด้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [6] กล่าวว่า การเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมย่อม
จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ากัน (Face to face) ในการจัดการเรียนรู้เสริมความรู้ อีกทั้งการออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการก�ำหนดความจ�ำเป็นที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อน
จากนั้นจึงออกแบบวิธีการการเรียนการสอน (Instruction Design) แล้วน�ำผลที่ได้จากการออกแบบไปทดลองใช้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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เพื่อประเมินว่าบรรลุตามความต้องการหรือต้องก�ำหนดใหม่หรือไม่ [7] และจากการศึกษาของ คอยห์รูล แอนวอร์ [8]
ที่ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงให้กับผู้เรียน พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ทั้งการท�ำงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่นเดียวกับ มานิตย์ ซาซิโย [9] ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของคนหลายวัยในศูนย์ตมุ้ โฮมลูกหลาน
บ้านเหล่าลิง พบว่า รูปแบบการเรียนรู้สามารถท�ำให้กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความรู้
ความถนัดและสามารถสร้างเครือข่ายและการปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตและสามารถใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง แสดงให้เห็นว่า การน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบอย่างเหมาะสม
มาพัฒนาผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียนได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตที่ประกอบด้วยความมีเหตุมีผล ความมี
ภูมคิ มุ้ กันและความพอประมาณโดยมีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญคือ ความรูแ้ ละคุณธรรม เป็นปรัชญาทีช่ แี้ นะแนวทางการปฏิบตั ติ น
ในทางที่ควรจะเป็นในการด�ำเนินชีวิต แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้มีความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์เพียง
ด้านเดียว แต่มคี วามหมายเชิงปรัชญา จริยธรรม คุณค่าและปทัสถานทางพฤติกรรมสำ� หรับการดำ� เนินชีวติ ในทุกๆ ด้าน
อีกด้วย [10] เน้นการพึง่ ตนเองไม่วา่ จะเป็นพึง่ ตนเองด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ
[3] ช่วยให้เกิดทักษะและพฤติกรรมในการปรับตัวต่อการด�ำเนินชีวิตดีขึ้น [11] ทิศนา แขมมณี [12] กล่าวว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงการด�ำเนินชีวิตที่มีความพอในความต้องการตามอัตภาพของตน ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภมาก ท�ำให้เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพยากรและโลกน้อยลง ดังพระราชด�ำรัสที่ว่า
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ
มีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง
มาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” [5]
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเนื้อหาในออกแบบ
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีขนั้ ตอนทีเ่ หมาะสมจะสามารถพัฒนาทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็น
ผูท้ มี่ ที กั ษะการดำ� เนินชีวติ มีความตระหนักรู้ มีความรักและเกือ้ กูล เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั ใช้ความรูอ้ ย่างรอบรู้
รอบคอบและมีเหตุผลในการวิเคราะห์และการตัดสินใจต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง มีภมู คิ มุ้ กันภายในตนเองและ
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเตรียมตนเองในการอยู่ในโลกอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพือ่ ศึกษาทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 450 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ�ำนวน 15 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาวิชาชีพครู 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู
ขอบเขตเนือ้ หาการวิจยั ประกอบด้วย 1) เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและก�ำหนดเนือ้ หาสาระ
ตามแนวกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ มีจ�ำนวน 8 แผน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมนิเทศและทุกชีวิตเกิดมา
ล้วนแต่มีคุณค่าและความหมายในตัวเอง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดเป็นธรรมชาติแต่การรู้จักคิดเป็นศักยภาพ แผน
การเรียนรู้ที่ 3 อารมณ์เป็นของสรรพชีวิตแต่การรู้จักอารมณ์เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต แผนการเรียนรู้ที่ 4 มิตรภาพคือ
ความงดงามของสังคมมนุษย์ แผนการเรียนรู้ที่ 5 การยอมรับในความเหมือนและความต่างจะสร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน แผนการเรียนรู้ที่ 6 ปัญหาไม่มาปัญญาย่อมไม่เกิด แผนการเรียนรู้ที่ 7 ทราบรากเหง้าเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างสรรค์
และแผนการเรียนรู้ที่ 8 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อการเกิดสังคม 2) ทักษะชีวิต มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตระหนัก
รูแ้ ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ นื่ 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ เริ่มด�ำเนินการปี พ.ศ. 2561 เวลาสิ้นสุดการด�ำเนินการปี พ.ศ. 2562
วิธีด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ทักษะชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วน�ำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อออกแบบจัดท�ำแผนรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิต
2. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิตที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ในข้อที่ 1
โดยผู้ร่วมร่างรูปแบบประกอบด้วย ดร.ขวัญชัย ขัวนา ดร.ศรวัส ศิริ และนายมนตรี หลินภู แล้วน�ำเสนอต่อที่ปรึกษา
จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. น�ำรูปแบบการเรียนการสอนและแบบสอบถามทักษะชีวิตที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการวิจัย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน�ำมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. น�ำแบบสอบถามทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษาและโปรแกรม
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (r)
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.70 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.837
5. นำ� แบบสอบถามทักษะชีวติ ไปสอบถามกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ชัน้ ปีที่ 2 โปรแกรมสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 15 คน ที่ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก่อนเข้าสู่การจัดกิจกรรมแล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test)
6. ด�ำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองด้วยตนเองจ�ำนวน 8 แผน เป็นระยะ
เวลา 2 วัน ตั้งแต่ 8.30 -16.00 ชั่วโมง ด�ำเนินการแผนกิจกรรมละ 1:30 ชั่วโมง ในวันที่ 2 มีนาคม – วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2562 ณ ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
2
3

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

4
5

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

6
7
8
9

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

เวลา
หัวข้อเรื่อง
09.00-10.30 ปฐมนิเทศ Pre-test ทุกชีวิตเกิดมาล้วนแต่มีคุณค่าและ
ความหมายในตัวเอง
10.45-12.00 ความคิดเป็นธรรมชาติแต่การรู้จักคิดเป็นศักยภาพ
13.00-14.30 อารมณ์เป็นของสรรพชีวติ แต่การรูจ้ กั อารมณ์เป็นคุณสมบัติ
ของบัณฑิต
14.45-16.00 มิตรภาพคือความงดงามของสังคมมนุษย์
09.00-10.30 การยอมรับในความเหมือนและความต่างจะสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน
10.45-12.00 ปัญหาไม่มา ปัญญาย่อมไม่เกิด
13.00-14.30 ทราบรากเหง้าเพื่อไต่เต้าไปสู่การสร้างสรรค์
14.45-16.00 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อการเกิดสังคม Post-test
15.30-16.00 Follow-up test

7. เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง ทำ� การวัดทักษะชีวติ ของนักศึกษาอีกครัง้ หนึง่ ด้วยแบบสอบถามทักษะชีวติ ชุดเดิมแล้ว
เก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test)
8. หลังจากทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ ท�ำการวัดอีกครั้งด้วยแบบสอบถามทักษะชีวิตชุดเดิมในระยะติดตามผล
(Follow-up) เพื่อศึกษาความคงทนทักษะชีวิตของนักศึกษาแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนในระยะติดตามผล
9. น�ำคะแนนก่อนทดลอง (Pre-test) หลังการทดลอง (Post-test) และระยะติดตามผล (Follow-up test) มาวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความแตกต่างด้วย t-test for dependent
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วน�ำมาออกแบบแผนการเรียนการสอน มีจ�ำนวนทั้งหมด 8 แผน และตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3
ท่าน

ระดับความ
เหมาะสม

.

S.D.

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะชีวิต

5.00

0.00

มากที่สุด

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

5.00

0.00

มากที่สุด

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

4.66

0.47

มากที่สุด

4. ความสอดคล้องเหมาะสมด้านกิจกรรม

4.66

0.47

มากที่สุด

5. ความสอดคล้องเหมาะสมต่อขั้นตอน/กระบวนการพัฒนาผู้เรียน

4.66

0.47

มากที่สุด

6. ความเหมาะสมของการใช้สื่อในการท�ำกิจกรรม

4.66

0.47

มากที่สุด

7. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

4.66

0.47

มากที่สุด

8. แนวทางและเกณฑ์การประเมินผล

4.33

0.47

มาก

9. ความเหมาะสมในการแบ่งเนื้อหาแต่ละช่วง

4.33

0.47

มาก

10. เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

4.66

0.47

มากที่สุด

11. ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย

4.66

0.47

มากที่สุด

12. ระยะเวลาด�ำเนินการมีความเหมาะสม

4.66

0.47

มากที่สุด

13. วิธีด�ำเนินการเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน

4.66

0.47

มากที่สุด

4.66

0.17

มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู จ�ำนวน 8 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.66, S.D.= 0.17)
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติการทดสอบคะแนนความแตกต่าง
(Dependent sample t-test) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระยะก่อนทดลองและระยะหลังการทดลอง
ก่อนทดลอง
(n=15)
S.D.
X
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
59.29 8.07
ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 56.14 5.90
อย่างสร้างสรรค์
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
49.00 10.01
ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
59.86 4.14
รวม
56.07 7.03
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p<0.05
การทดสอบ

หลังการทดลอง
(n=15)
S.D.
X
66.86 7.19
67.29 3.59

t

Sig.

-7.25*
-9.25*

.000
.000

60.29
67.57
65.50

-6.38*
-7.41*
-7.57*

.001
.000
.000

6.37
3.78
5.23

จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนระยะการทดลองอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลโดยใช้สถิติการทดสอบคะแนน
ความแตกต่าง (Dependent sample t-test) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
การทดสอบ
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

หลังทดลอง
(n=15)
S.D.
X
66.86 7.19

ติดตามผล
(n=15)
S.D.
X
66.50 8.55

t

Sig.

.63

.547

ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 67.29
อย่างสร้างสรรค์

3.59

63.67

5.78

2.81

.037

ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

60.29

6.37

60.71

8.77

-.23

.823

ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

67.57

3.78

67.29

4.60

.32

.760

รวม
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p>0.05

65.47

1.48

64.54

1.78

.88

.541
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ของนักศึกษาวิชาชีพครูในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู จ�ำนวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ย (= 4.66) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.17)ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
2. นักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทกั ษะ
ชีวิตเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษาวิชาชีพครูทเี่ ข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทกั ษะ
ชีวิตในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยออกแบบ จ�ำนวน 8 แผน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แผนจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีส่วนส�ำคัญ
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาออกแบบการเรียนการสอนโดยจัดล�ำดับเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการ มีการระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน มีการประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบดังกล่าวยังผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีช�ำนาญเฉพาะด้าน อีกทั้ง
การออกแบบกิจกรรมยังค�ำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและในการจัดกิจกรรมยังมีการสังเกตและปรับประยุกต์
รูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนอีกด้วย ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบ
การการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่ ปริวตั ร เขียนแก้วและทิพรัตน์ นพฤทธิ์ [13] ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสถิตขิ องนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำ� นวน 34 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับการคิดเชิง
สถิตสิ งู ขึน้ ในทุกด้านภายหลังได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบและมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
มานิตย์ ซาซิโย [9] ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานบ้านเหล่าลิง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนการประกอบด้วย 1) การสร้างและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 2) การน�ำรูปแบบไป
ทดลองใช้และการประเมินเชิงคุณภาพ และ 3) ทดลองใช้และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ ผลการน�ำรูปแบบไปใช้
พบว่า ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความรู้ความถนัดและสามารถสร้างเครือข่ายและ
การปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตและสามารถใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
2. ทักษะชีวติ ของนักศึกษาเพิม่ ขึน้ หลังการเข้าร่วมทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีย่ ดึ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบเป็นกิจกรรมใน
การพัฒนาผู้เรียนเป็นการน�ำหลักคิดที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอดี ความมีเหตุมีผลและ
ความพอประมาณ เป็นการเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการด�ำเนินชีวติ แบบพึง่ พาตนเอง มีความพอในความต้องการตาม
อัตภาพของตนเอง ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก [12] ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการใช้สอยทรัพยากร
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หรือใช้จา่ ยทรัพย์สนิ เงินทองในชีวติ ประจำ� วัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณิการ์ ภิรมย์รตั น์ [14] ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรม
การดำ� เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 420
คน ซึ่งพบว่า การด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา มีการเก็บออมเงิน การจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้ทรัพยากร
ทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รู้จักประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีก นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นสังคม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมประจ�ำตน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัชรศรัณย์ ศิรพิ นั ธ์ สุธี พรรณหาญและศักดิ์ สุวรรณฉาย [11] ทีไ่ ด้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโดยบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน
มีทักษะการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตและมีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในทางที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ศึกษาของ รมณภัทร กตตน์วงศกร [15] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) จ�ำนวน 34 คน พบว่า ทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์
และความเครียดและด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นในระดับดีหลังจากได้รับการฝึกทักษะชีวิต
3. การศึกษาความคงทนของทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูระยะสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์
พบว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกระบวนการที่จัดสภาพบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความ
รู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมโดยมีผู้วิจัยเป็นกระบวนการหรือผู้อ�ำนวยการ (Facilitator) ให้กิจกรรมด�ำเนินไปอย่างราบ
รื่นซึ่งการที่ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง (Active learning) และได้รับประสบการณ์ตรงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูท้ คี่ งทนถาวรมากยิง่ ขึน้ และช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจทีไ่ ด้ทำ� งานร่วมกันเป็นทีม มีกระบวนการ
กลุ่มคอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะท�ำให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับคอยห์รูล แอนวอร์ [8] ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึม
เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคทิวซิ มึ (Constructivism) ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจทัง้ รายบุคคลและการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ กระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(Reflection) ท�ำให้ความคงทนของความรู้ยาวนานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ศักดิ์นคร สีหอแก้ว [16] ที่ได้
ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินทักษะชีวิตหลังการใช้รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากและยังได้
ประเมินทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลองเป็นเวลา 1 เดือนยังพบอีกว่า อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. บุคลากรทางการศึกษาสามารถน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ หรือผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษา
2. ก่อนจะเข้าสูก่ ารจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ควรให้ผเู้ รียนได้ฝกึ สติดว้ ยรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ การเตรียมสภาพ
จิตใจให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกับกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ หรือกับ
กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ
เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะทางการเรียนรู้ เป็นต้น
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