
 

บทคัดยอ 

 

 การมีอิสระพึ่งพาตนเองได เปนเปาหมายหลักท่ีสําคัญสําหรับการดูแล และใหการศึกษาแกเด็ก

ปฐมวัย การท่ีเด็กจะเปนอิสระได จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กสามารถดูแลตนเอง 

พึ่งพาตนเองไดในชีวิตประจําวัน รวมถึงรูเทาทันสภาพเหตุการณในสังคม ดังนั้นจึงตองพัฒนาทักษะที่

จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมใหแกเด็ก นักการศึกษาปฐมวัยไดนําเสนอทักษะที่จําเปนจะตอง

พัฒนาใหแกเด็กปฐมวัยไวหลากหลาย ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวพบวา ทักษะชีวิตท่ีจําเปนจะตอง

พัฒนาใหแกเด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ ประกอบดวย ๑ ) การชวยเหลือตนเองและ บุคคลอ่ืน ๒) การทํางาน

รวมกับบุคคลอ่ืน ๓)การวางแผนในการทํางาน  ๔) การแกปญหางาย ๆ  ๕) การสื่อสารความคิดของตน  

ใหบุคคลอ่ืนเขาใจ  ๖) มรรยาทในการรับประทานอาหาร  ๗) การปฏิบัติตนใหเหมาะสมในท่ีสาธารณะ   

๘) การตัดสินใจโดยใชเหตุผลตามวัย  ๙) การบอกเวลา  ๑๐) การดูแลสุขภาพของตนเอง   ๑๑) การจัดการ

กับความเครียด  ๑๒) การแตงตัวไดดวยต นเอง ๑๓) การอานสัญลักษณในชุมชน  ๑๔) การใชโทรศัพท  

๑๕) การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ ๑๖) การซื้อของ และ ๑๗) การใชเงิน 

 ผูวิจัยใหผูดูแลเด็กดีเดนจํานวน ๑๙๐ คน นําเสนอกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะตางๆใหแกเด็ก

ปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ป โดยแบงผูดูแลเด็กดีเดนเปน ๑๗ กลุมๆละ ๙ – ๑๕ คน แตละกลุมนําเสนอกิจกรรม

ในแตละทักษะตามกําหนด ดวยเทคนิคการระดมสมอง แตละกลุมมีเครื่องมือบันทึกขอมูลเปนแบบบันทึก

การระดมสมองรายบุคคลและแบบบันทึกการระดมสมองเปนกลุม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี คา

รอยละ เรียงลําดับกิจกรรมและสรุปขอสังเกต นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยการบรรยาย 

 ผลการวิจัยพบวา ทักษะชีวิตตามกําหนด สามารถพัฒนาไดดวยการบูรณาการในกิจวัตรประจําวัน

ผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม ๒) กิจกรรมเสรี  

๓) กิจกรรมสรางสรรค ๔) เกมการศึกษา ๕) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ ๖) กิจกรรมกลางแจง  

นอกจากน้ีผูดูแลเด็กไดเสนอแนะวา กิจกรรมจะบรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเปนใหแกเด็ก

ปฐมวัยไดดีที่สุด คือ บทบาทสมมติ การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง การศึกษานอกสถานที่ตามแหลงเรียนรูที่

เก่ียวของ และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต 
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การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย 

Life Skills Development for Young Children. 
 

รศ.ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน* 

Abstract 

 To grow independence is one of the major goals in caring and educating young 

children. To help them grow independent, young children need some activities to enhance them 

to rely on their own abilities and to be able to deal with the challenges of everyday life. 

Therefore, life skills development for young children are needed. 

 By using literature analysis, 17 life skills for young children were identified as follow:  

1) caring for themselves and others, 2) working with others, 3) planning, 4) solving basic 

problems, 5) communicating with others, 6) having table manner, 7) behaving properly in 

public, 8) making decisions by reasoning appropriate to their age, 9) telling time, 10) taking 

care of their own health, 11) managing stress, 12) dressing themselves, 13) understanding 

signs in community, 14) using telephone, 15) commuting, 16) shopping, and 17) managing 

allowance. 

 The researcher grouped 190 outstanding caregivers into 17 subgroups of about 9 – 15 

persons per group to list activities that could be used to develop those skills for young children. 

Each group used brainstorming technique to find out the appropriate activities for the proposed 

skills for the children 2 – 5 years old. The instruments used were (1) Recording form for 

individual brainstorming; and (2) Recording form for group brainstorming. Frequency, 

percentage and ranking were used to analyse the data and then the conclusion with few 

remarks was presented by description. 

 The research results pointed that life skills could be developed by integrating them in 

daily activities through the 6 main activities: (1) experience promotion activity/circle time, (2) free 

play activity, (3) creative activity, (4) educational games,(5) movement and rhythmic activity, 

and (6) outdoor activity. In addition, the caregivers indicated that role play, having a real life 

experience, field trip and project set up to support life skills development were the most 

effective activities for young children to develop such skills. 

 

Key words:    caregivers, life skills, young children, activities 
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คํานํา 

 

 การมีอิสระพึ่งพาตนเองได เปนเปาหมายหลักท่ีสําคัญสําหรับการดูแลและใหการศึกษาแกเด็ก

ปฐมวัย Morrison (1998) ไดกลาวถึงเปาหมายการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา คือ   การชวย

ใหเด็กมีอิสระที่ไดพึ่งพาตนเอง ผูเก่ียวของควรหลีกเลี่ยงการทําอะไรใหแกเด็กแตควรใหเด็กไดเรียนรูในการ

ทําอะไรดวยตนเอง ดังน้ันเด็กปฐมวัยควรไดพัฒนาทักษะในการอยูรวมกับ บุคคล อ่ืนได เรียนรูในการ

ชวยเหลือบุคคลอ่ืนและพัฒนาทัศนคติเก่ียวกับการดูแล มีทักษะในการดูแลตนเองทั้งในดานการแตงกาย 

เลือกเสื้อผาสําหรับใส ติดกระดุม รูดซิป ใสรองเทา ผูกเชือกได และแตงกายเองได ทักษะทางดาน

สุขอนามัยดวยการดูแลความสะอาดของรางกาย การอาบนํ้า ลางมือ แปรงฟน ดูแลเล็บ ทักษะในดานการ

รับประทาน การจัดโตะอาหาร ใชภาชนะตาง ๆ ไดถูกวิธี แกว ชอนสอม ถวยชาม ผาเช็ดมือ  

 ในสวนของ  Hildebrand (1991) ไดนําเสนอเปาหมายของการศึกษาระดับปฐมวัยไว ๑๐ ประการ 

โดยมีแนวคิดจากแนวคิดของงานท่ีตองพัฒนาใหแกเด็ก ของ Havighurst (1952) คือ ๑) การเติบโตไป

อยางมีอิสระ มุงหวังใหเด็กเรียนรูในการทําสิ่งตางๆ ดว ยตนเอง ทําการเลือกและตัดสินใจ ๒) การเรียนรูใน

การใหและแบงปนไปพรอมกับการรับความรักความเอาใจใส ๓) การเรียนรูในการอยูรวมกับผูอ่ืน ๔) 

พัฒนาการควบคุมตนเอง ๕) การเรียนรูบทบาทของเพศ ๖) เริ่มเขาใจรางกายของตนเอง ๗) เรียนรูและฝก

ทักษะกลไกกลามเน้ือใหญและกลามเนื้อเล็ก ๘) เริ่มเขาใจและควบคุมโลกทางกายภาพ ๙) เรียนรูคําใหม

และเขาใจบุคคลอ่ืน ๑๐) พัฒนาความรูสึกทางบวกเก่ียวกับสัมพันธภาพกับสิ่งรอบตัว  

 ผลจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมา ๒๐ ป ในระหวางป ค.ศ.1989 – 1999 ของ Hanley et.al. 

(2007) เพื่อกําหนดทักษะที่จะนําไปสูความสําเร็จในโรงเรียน พบวาจากความคิดเห็นของครูอนุบาล 

๓,๐๐๐ คน ไดระบุวา ๕ ทักษะที่มีความสําคัญมาก คือ ๑) บอกความตองการและความคิด ๒) ไมรบกวน

ชั้นเรียน ๓) ทําตามขอกําหนด ๔) รูจักการใหโอกาสและแบงปนและ ๕) คํานึงถึงความรูสึกของคนอ่ืน และ

ไดสรุปขอมูลทักษะเปาหมายสําหรับเด็กที่ควรเพิ่มเติมในเรื่องของ การรูจักกลาวคําขอบคุณ การยอมรับ

และเคารพคนอ่ืน การปลอบโยนเพื่อนที่มีความทุกข  และผลการวิจัยของ Hanley et.al. ดังกลาว ไดมีการ

อภิปรายเก่ียวกับ การเตรียมเด็กในระดับชั้นอนุบาลศึกษา สําหรับการอยูในสภาพสังคมท่ียุงยากสับสน 

การสอนทักษะชีวิตเปนงานที่สําคัญของนักการศึกษาปฐมวัย 

 

ทักษะชีวิต 

 เอกสาร Education for all goals เผยแพรใน riding for education (๒๐๐๘) ไดใหความหมายของ

ทักษะชีวิต (Life skills) วาเปนความสามารถและทักษะท่ีเด็กตองการตลอดชีวิตเพื่อใหบรรลุตามศักยภาพ

ที่มี จัดทักษะชีวิตได ๔ แบบ : เรียนรูที่จะรู (Learning to know); เรียนรูที่จะเปน (Learning to be); เรียนรู

ในการอยูรวมกัน (Learning to live together) และเรียนรูในการทํา (Learning to do) 

 

 

 

 



                ๒  

 

ทักษะเหลานี้สําคัญในการเรียนรูในโรงเรียน และนํามาปรับใชในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

Martinez (๒๐๑๒) ไดกลาวถึง ทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับเด็กที่จะเติบโตไปเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ 

และมีคุณคาตอสังคมนั้น ควรจะเริ่มตนฝกฝนต้ังแตเด็กปฐมวัย เนื่องจากเปนชวงเวลาที่เปดรับและ

สามารถพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีใหได และผูปกครองเองก็สามารถชวยใหเ ด็กไดเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน 

Martinez ไดนําเสนอตัวอยางทักษะชีวิตและวิธีการสอนทักษะชีวิตใหกับเด็ก คือ 

 ๑. ทักษะทางสังคม (Social skills) ที่มีความหมายมากกวาการมีเพื่อน แตรวมไปถึงการ มีทักษะ เชน

การรวมรูสึก การควบคุมตนเอง ความอดทน การจัดการกับความเครียด และความยืดหยุน สําหรับการ

สอนเด็ก เชน การสงเสริมและใหรางวัลที่มีความอดทนและทราบผลท่ีจะเกิดขึ้นถาไมอดทนหรือมี

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ใหเห็นความแตกตางของการแสดงความรูสึกที่เหมาะสม และไมเหมาะสม เชน 

แสดงความไมพอใจไดแตทํารายคนอ่ืนไมได ใหรูจักการใหความเคารพตอกัน สงเสริมการรับผิดชอบ และ

เปนตัวอยางในพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดขึ้นแกเด็ก 

 ๒. เรียนรูเก่ียวกับเงิน ( Understanding money) มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเงิน การจัดสรรการใช

เงิน การประหยัด ใชวิถีงายๆ ใหเด็กรูจักรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน และการใชเงิน  

 ๓. เรียนรูความรับผิดชอบ ( Learning responsibility) ใหเด็กไดทําความสะอาดสิ่งของตนเอง และ

ดูแลพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้เด็กชาย อายุ ๓ ปสามารถสอนใหรูจักเก็บของเลนและเสื้อผา ทําความ

สะอาดถวยชาม แตงกายดวยตนเอง อายุ ๕ ป ปูและเก็บที่นอนได 

 การใหเด็กไดทดลองสิ่งใหม ๆ ใหไดทําผิดพลาดบาง ดํารงตนอยูไดดวยการตัดสินใจของตนเอง อยู

กับโลกปจจุบัน ใหเด็กไดพบและแกไขจากประสบการณของตนเอง  ทักษะชีวิต ๑๐ ประการท่ีเด็กทุกคน

ควรเรียนรู คือ  

๑. การเดินทางดวยการขนสงสาธารณะ  การเดินทางดวยการขี่จักรยาน  นั่งรถโดยสาร เปนทักษะท่ี

สําคัญ ถาไดเรียนรูจะทําใหมีอิสระพึ่งพาตนเองไดตอไป 

๒. การซักผา ควรจะไดสอนเด็กใหรูจักแยกประเภทของผา และไมนําผาเช็ดตัวและผาหมซักรวมกับ 

ผาธรรมดา 

๓. การตรวจสอบและควบคุมการใชจาย  การดูแลสมดุลของการเงินเปนสิ่งสําคัญ ใหเด็กไดรูจักการ

ควบคุมการใชจายตามเงินท่ีมี และเรียนรูในการใชจายเงินอยางฉลาด 

๔. การยืมหนังสือในหองสมุด เด็กควรที่จะไดเรียนรูเก่ียวกับแหลงวิทยาการสําหรับขอมูลขาวสารที่มี

ในหองสมุด 

๕. การเขียนจดหมาย  เขียนจดหมายบนกระดาษหรือ อี-เมล  ทําใหทราบความแตกตางขอ งจด

หมายถึงเพื่อนกับจดหมายประเภทอ่ืน 

 

 

 

 

 



   ๓ 

 

๖. เรียนรูในการใชโปรแกรมการประมวลผลคํา เด็กไดมีโอกาสใชสื่อ? หรือ เลน “Angry Birds”  

การรูจักการพิมพ การทํา Power Point ก็จะมีประโยชนในอนาคต 

๗. การสมัครงาน ในโลกแหงความจริง เรียนสูงขึ้นเด็กอาจจะตองทํางานบางชวงเวลา (Part-time 

job) การเขียนใบสมัครและการสัมภาษณงานก็นาจะมีการตระเตรียมใหแกเด็ก เพื่อการสัมภาษณงานใน

อนาคต  

๘. การทําอาหาร  เตรียมเด็กใหรูจักอาหารเพื่อสุขภาพ จัดใหไดไปซื้อของท่ีตลาด เลือกผัก ผลไม 

และประกอบอาหาร 

๙. การวายน้ํา เปนทักษะท่ีจะชวยชีวิตใหแกเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูการวายน้ํา คุนเคยกับน้ําต้ังแตเล็ก 

๑๐. การดูแลซอมแซมของในบาน การไดมีโอกาสเปลี่ยนหลอดไฟ การปด-เปดแกส 

Patterson (2012) ไดนําเสนอวิธีการสอนทักษะชีวิตใหกับเด็กปฐมวัยดวยการเรียนรูเก่ียวกับการ

จัดการการเงิน ความปลอดภัย และมารยาททางสังคมโดยท่ัวไป Patterson เห็นวาทักษะชีวิตชวยใหเด็ก

เรียนรูการทําหนาที่ตาง ๆ ในสังคม ชวยใหเติบโตและมีวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงตองตระเตรียมในการท่ีจะสอน

ทักษะชีวิตเพื่อใหเจริญเติบโตไปไดอยางสมบูรณ ดังนี้ 

๑) ทักษะทางการเงิน (Money skill) มีความสําคัญในการเรียนรูเพื่อจะไดใชเงินเปนเมื่อเปนผูใหญ 

ผูปกครองควรเริ่มตนดวยการใหเด็กรูจักการใชเงินและรูจักการประหยัด ดวยการเก็บเงินในกระปุกออมสิน  

๒) ทักษะทางดานความปลอดภัย (Safety skill) ใหเด็กไดความคิดเก่ียวกับคนแปลกหนา ไมพูดคุย

กับบุคคลที่ไมรูจักคุนเคย กําหนดกฎเกณฑ และขอบเขตท่ีจะชวยใหเด็กปลอดภัย สรางความสนใจและ

สังเกต สิ่งตาง ๆ รอบตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง  

๓) มารยาททางสังคม (Manners and etiquette) เริ่มใหเด็กไดเรียนรูมารยาทพื้นฐาน สังเกตการ

แสดงออกของเด็กทางสังคมที่มีตอบุคคลอ่ืน และคอ ยชวยเหลือใหคําแนะนําในการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ ใหไดเรียนรูในการแนะนําตนเอง การจับมือ และการสบตาบุคคลอ่ืน  

นักการศึกษาปฐมวัยและผูท่ีเก่ียวของไดกลาวถึง ทักษะทางสังคม เนนทักษะชีวิตท่ีสําคัญ และได

นําเสนอวิธีการพัฒนาทักษะทางสังคมไวหลากหลาย ไดมีการใหความหมายของทักษะทางสังคมวาเปน

ทักษะท่ีชวยใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได และเปนทักษะที่ทําใหการสื่อสารระหวางกัน ทั้งดวย

วาจา และไมใชวาจา แสดงลักษณะทาทางอากัปกิริยา ภาษาทาทาง และมโนภาพ  ทักษะทางสังคม

พื้นฐานและแนวทางในการพัฒนา ประกอบดวย 

๑. ทักษะการปฏิสัมพันธพื้นฐาน ( Basic interaction skills) ดวยการประสานสายตา การย้ิมเมื่อมี

การทักทายหรือสนทนากัน การใชภาษาสุภาพ เชน การพูดวาไดโปรด ขอบคุณ กลาวคําสวัสดี และการ

บอกลา การแสดงความสนใจในบุคคลอ่ืนดวยการถาม เชน วันนี้เปนอยางไรบาง รูสึกอยางไร 
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๒. การสนทนา (Making conversation) ทักษะท่ีจะตองมี คือ การรูจักใหโอกาสซึ่งกันและกันในการ

พูด รับฟงและแสดงความสนใจ เมื่อบุคคลอ่ืนพูด รูวาเมื่อไหรควรจะเปดเผยขอมูลสวนตัว 

๓. การสรางและรักษาความสัมพันธ ( Building and maintaining friendship) โดยมีทักษะในการ

เขาไปเริ่มตนพูดคุย การแบงปนการตัดสินใจในสิ่งท่ีตองทําแสดงความรูสึกซาบซึ้งตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

๔. การรวมรูสึก (Empathy) เปนการตรวจสอบอยางเขาใจ และเอาใจใสในความรูสึกของบุคคลอ่ืน

ดวยการรูจักสังเกตความรูสึก และแสดงความหวงใยเมื่อบุคคลอ่ืนเศราโศก  

๕. การจัดการกับความขัดแยง ( Dealing with conflict) การปฏิสัมพันธกันยอมมีความขัดแยง

เกิดขึ้น ตองยืนยันและ บอกความรูสึกของตนเองโดยไมแสดงความกาวราวหรือมีความรูสึกตอบุคคล ควร

จะมีทักษะในการเจรจาตอรอง พูดคุยในเรื่องที่ขัดแยงไดอยางสงบ มีเหตุผล และนําไปสูการตกลงกันได 

นอกจากนี้ ทักษะการดํารงชีวิต  (Survival skills) เปนทักษะที่เด็กควรจะตองเรียนรู  เพื่อจะไดดูแล

ตนเองใหมีความปลอดภัย คือ ๑) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ๒) รูจักประวัติขอมูลเก่ียวกับตนเอง ๓) การ

รับประทานอาหาร ๔) การใชเงินใหเกิดประสิทธิผล (๕) การพูดไดดี ๖) การอานและการเขียนไดดี ๗) การ

จัดการกับไฟ ๘) การจัดห าน้ํา ๙) ทักษะการดํารงชีวิตนอกสถานท่ี ๑๐) การตัดสินใจที่ดี ๑๑) การแจง

เหตุรายหรือเหตุฉุกเฉิน ๑๒) การวายน้ํา ๑๓) การปกปองตนเองจากบุคคลอันตราย ๑๔) การจัดของและ

การดูแล ๑๕) การเดินทางดวยตนเอง ๑๖) การชวยเหลือบุคคลอ่ืน ๑๗) การดูแลซอมแซมพื้นฐานในบาน 

๑๘) การดูแล สุขภาพ  ๑๙) การสังเกตและการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๒๐) การแสวงหาความ

ชวยเหลือ ๒๑) การวางแผน การจัดการและการทําโครงการใหสําเร็จ  

การที่เด็กจะเจริญเติบโตอยางมีอิสระได จําเปนตองจัดกิจกรรมท่ีจะสงเสริม ใหเด็กสามารถดูแล

ตนเองพึ่งพาตนเองไดในชีวิตประจําวันรวมถึงรูเทาทันเหตุการณในสังคม นักการศึกษาปฐมวัยไดนําเสนอ

ทักษะชีวิตที่จําเปนตองพัฒนาใหแกเด็กปฐมวัยไวหลากหลาย ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ขางตนพบวา

ทักษะชีวิตที่จําเปนตองพัฒนาใหแกเด็กปฐมวัยมี ๑๗ ทักษะ ประกอบดวย ๑) การชวยเหลือตนเองและ

บุคคลอ่ืน ๒) การทํางานรวมกับ บุคคลอ่ืน ๓) การวางแผนในการทํางาน ๔) การแกปญหางาย ๆ ๕) การ

สื่อสารความคิดของตนให บุคคลอ่ืน เขาใจ ๖) มารยาทในการรับประทานอาหาร  ๗) การปฏิบัติตนให

เหมาะสมในที่สาธารณะ ๘) การตัดสินใจโดยใชเหตุผลตามวัย ๙) การบอกเวลา ๑๐) การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ๑๑) การจัดการกับความเครียด ๑๒) การแตงตัวไดดวยต นเอง ๑๓) การอานสัญลักษณในชุมชน 

๑๔) การใชโทรศัพท ๑๕) การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ ๑๖) การซื้อของ และ ๑๗) การใชเงิน  

ดังนั้นทักษะชีวิต ๑๗ ทักษะขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลเพื่อศึกษากิจกรรมที่จะชวยพัฒนา

ทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย ของผูดูแลเด็กดีเดนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 Hanley, Heal, Tiger and Ingvarsson (2007) ไดทําการวิจัย เรื่อง Evaluation of a Classwide 

Teaching Program for Developing Preschool Life Skills ทักษะท่ีไดนํามาใชสอนในชวงกิจกรรม

ประจําวัน คือ กิจกรรมวงกลม การเลนอิสระ การเชื่อมตอในการเปลี่ยนกิจกรรม และการรับประทานอาหาร 

โดยผานทางการสอน การเปนแบบอยาง บทบาทสมมติ และการใหขอมูลยอนกลับ ผลของการวิจัยพบวา

โปรแกรมชวยลดพฤติกรรมที่เปนปญหา 74% และเพิ่มทักษะชีวิตมากขึ้น ครูที่นําโปรแกรมไปสูการปฏิบัติมี

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากกับโปรแกรมการสอน ทักษะเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้น  

ในประเทศไทย มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปน

หลักสูตรแกนกลางที่ใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาปฐมวัย

ทุกแหงจะศึกษาหลักสูตรฉบับนี้ และคูมือหลักสูตรเปนแนวทางในการทําหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็ก 

๒ ชวงอายุ คือ เด็กอายุตํ่ากวา ๓ ป และ ๓-๕ ป สถานศึกษาปฐมวัยสวนใหญ ทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนท่ีมีการสอนระดับอนุบาล มีรูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวันไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน โดยใชกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗) มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมหรือศูนยการ

เรียนที่จัดไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร มุมบทบาทสมมติ มุมบาน ฯลฯ 

๒. กิจกรรมสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ  

๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย

อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง มีจังหวะและดนตรีใชประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อ

สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 

๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุม ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัด มุงฝกใหเด็กมีโอกาส 

ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องที่เรียน โดย

จัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลานิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทอง

คําคลองจอง ศึกษานอกสถานท่ี เชิญวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ 
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๕. กิจกรรมกลางแจง  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหองเรียนเพื่อออกกําลัง 

เคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปน

หลัก เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลนทราย การเลนน้ํา การเลนกับอุปกรณกีฬา การเลนเกม

การละเลน ฯลฯ 

๖. เกมการศึกษา เปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียว

หรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เก่ียวกับสี รูปราง 

จํานวน ประเภท และความสัมพันธเก่ียวกับพื้นที่/ระยะ เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ 

ภาพตัดตอ ฯลฯ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (๒๕๕๓: ๓๗-๔๐) ไดกําหนดขอบขายของการจัดกิจกรรม

ประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 

 

สําหรับเด็กอายุ ๒ ป  

กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ ๒ ป มีความสําคัญอยางย่ิงตอการวางรากฐานการเรียนรูและการพัฒนา

ทักษะพื้นฐานของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจัดกิจกรรมควรจัดให

สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการกิจกรรมการ

เรียนรูผานการอบรมเลี้ยงดูวิถีชีวิตประจําวัน และการเลนของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 

๑. การฝกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เปนกิจกรรมที่สรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการรับประทาน

อาหาร การนอน การทําความสะอาดรางกาย การขับถาย ตลอดจนปลูกฝงนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ

อนามัยและการแสดงมารยาทที่สุภาพ นุมนวลแบบไทย 

๒. การใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนการรับรูผูเรียน ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ใน

การมองเห็น การไดยิน การลิ้มรส การไดกลิ่น และการสัมผัสจับตองสิ่งตางๆ ที่แตกตางกันในดานขนาด 

รูปราง ความยาว สี น้ําหนัก และผิวสัมผัส เชน การเลนของเลนที่มีพื้นผิวแตกตางกัน เปนตน 

๓. การฝกการประสานสัมพันธระหวางมือ – ตา เปนกิจกรรมที่ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อมือ 

นิ้วมือพรอมที่จะหยิบจับ ฝกการทํางานอยางสัมพันธกันระหวางมือและตา เชน รอยลูกปด เลนพลาสติก

สรางสรรค เลนหยอดบล็อกรูปทรงลงกลอง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักนํ้าหรือทรายใสภาชนะ เปนตน 

๔. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชกลามเนื้อ แขนกับขา มือกับนิ้วมือ 

และสวนตางๆของรางกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายทุกสวน โดยการจัดใหเด็กเคลื่อนไหว

กลามเน้ือใหญ-เล็ก ตามความสามารถของวัย เชน ควํ่า คลาน ยืน เดิน นิ้วมือ เคลื่อนไหวสวนตางๆของ

รางกายตามเสียงดนตรี ว่ิงไลจับ ปนปายเครื่องเลนสนาม เลนชิงชามาโยก ลากจูงของเลนมีลอ ขี่จักรยาน

สามลอ เปนตน 

 

 

 



             ๗ 

 

๕. การสงเสริมดานอารมณ จิตใจ เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความตองการ

ของเด็กดานจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและมีความสุข เชน อุม 

โอบกอด ตอบสนองความรูสึกที่เด็กแสดงออก เปนตน 

๖. การสงเสริมทักษะทางสังคม เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและ

สิ่งแวดลอมตางๆรอบตัว ไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน เลนรวมกลุมกับผูอ่ืน แบงปน รูจักรอคอย เปนตน 

๗. การสงเสริมทักษะทางภาษา เปนกิจกรรมท่ีฝกใหเด็กไดเปลงเสียง เลียนเสียงพูดของผูคน เสียง

สัตวตางๆ รูจักชื่อเรียกของตนเอง ชื่อพอแมหรือผูคนใกลชิด และชื่อสิ่งตางๆรอบตัว ตลอดจนรูจักสื่อ

ความหมายดวยคําพูดและทาทาง เชน ชี้ชวนและสอนใหรูจักชื่อเรียกสิ่งตางๆจากของจริง เลานิทานหรือ

รองเพลงงายๆใหฟง เปนตน 

๘. การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดแสดงออกทาง

ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เชน ขีดเขียนวาดรูป เลนบทบาทสมมติ ทํากิจกรรมศิลปะ เลนของเลน

สรางสรรค เปนตน 

 

สําหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ป   

๑. การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือใหญ การเคลื่อนไหว 

และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่อง

เลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ 

๒. การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก การประสาน

สัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลน สัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝก

ชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว 

ฯลฯ 

๓. การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง

และผูอ่ืน มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด เมตตากรุณา 

เอ้ือเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ 

ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดย

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอ้ืออํานวย 

๔. การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอยางเหมาะสม และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน รูจักระมัดระวัง

ความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน 

รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัติ

ตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ 

 

 



              ๘ 

 

๕. การพัฒนาการคิด เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จัด

หมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบ

อาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน และในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอย กลุมใหญ หรือรายบุคคล 

๖. การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึก ความนึกคิด 

ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความหลากหลายใน

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอานและบุคลากรท่ีแวดลอมตองเปนแบบอยางที่

ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 

๗. การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัวโดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรี

เปนสื่อ ใชความเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตางๆ อยางอิสระตามความริเริ่ม

สรางสรรคของเด็กเลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนนํ้า เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไม

รูปทรงตางๆ ฯลฯ 

 

การระดมสมอง  

การระดมสมอง  (Brainstorming) คือวิธีการแกไขปญหาที่สมาชิกในกลุมมีอิสระในการมีสวนรวม

เสนอความคิดเห็น ใหคําแนะนํา และทุกความคิดเห็นจะไดรับการยอมรับโดยไมตอง คํานึงถึงเหตุผลหรือ

ตรรกะ (Wilkes and Crosswait, 1984) เมื่อการทํางานมีปญหาหรือจะตองขับเคลื่อนงาน    การใหทีมงาน

เขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผย ก็จะไดการตัดสินใจ ที่เปนไปได การระดมสมอง

ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคจากทีมงาน และชวยใหงานตางๆดําเนินไปได ( Eaton and Johnson, 2001) 

การคิดสรางสรรค เปนสิ่งที่ทาทายจะชวยใหวิถีทางใหมในการทํางาน เมื่อปรับพัฒนางานทั้งคุณภาพและ

เวลาท่ีสูญเสียไป ดังนั้นควรหาเวลาที่จะมีการระดมสมองกับเพื่อนรวมงานเพื่อจะไดเขาถึงวิถีทางใหม และ

เขาถึงนวัตกรรม ( Bruce and Langdon, 2001) การกระตุนใหทีมงานมีการระดมสมอง จะไมมีการ

วิพากษวิจารณความคิดท่ีนําเสนอระหวางการระดมสมอง จากนั้นจึงประเมินความคิดเหลานั้นตามเกณฑ

หรือตามขอตกลงที่ไดกําหนดไว และเลือกความคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดดีที่สุด ( Eaton and Johnson, 

2001) 

Wilkes and Crosswait (1984) ไดใหขอคิดไววา การจัดกลุมสําหรับการระดมสมอง  ทําไดดีที่สุด

ประมาณ 5 - 6 คน แตก็มีบางความคิดท่ีเสนอวากลุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ 4 – 9 คน กอนจะเริ่ม

ระดมสมองตองมีการกําหนดเวลา และมีผูจดบันทึกทุกความคิดเห็นที่นําเสนอในกลุม ผูเขารวมระดมสมอง

ตองเขาใจวาจะตองรับทุกความคิดเห็นท่ีนําเสนอ แมความคิดดูวาไรสาระก็จะไมมีการวิพากษวิจารณ 

จุดสําคัญของการระดมสมองคือ รับทุกความคิดเห็นโดยไมคิดถึงเหตุผล หลายความคิดที่ดูนาขํา อาจเปน

ความคิดที่ล้ําลึกและชวยจุดประกายความเห็นใหแกสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุม 



              ๙ 

 

 การระดมสมอง สรางสิ่งแวดลอมแบบเปดและรูสึกมีอิสระที่กระตุนใหแตละคนมีสวนรวม ไดมี

การศึกษาที่แสดงวา การระดมสมองรายบุคคล  (Individual Brainstorming) มีประสิทธิผลมากกวา และ

บอยครั้ง มีความคิดดีกวา  การระดมสมอง เปนกลุม (Group Brainstorming) การระดมสมองรายบุคคล มี

ประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อตองแกปญหางายๆ ทําใหไดความคิดเปนจํานวนมากหรือเนนไปที่ปญหากวางๆ 

การระดมสมองเปนกลุม จะมีประสิทธิผลมากกวาในการแกปญหาที่ซับซอนกวาเพราะจะไดรับประโยชน

จากผูมีประสบการณ และความคิดสรางสรรคของสมาชิกในกลุม การพัฒนาความคิดจะเปนไปไดลึกซึ้ง

กวาการระดมสมองรายบุคคล นอกจากนี้ยังทําใหทุกคนรูสึกวามีสวนรวมในการแกปญหา 

 การระดมสมองเปนกลุม มีกระบวนการในการดําเนินการคือ 

1) การจัดกลุม โดยการจัดสิ่งแวดลอมใหทุกคนเกิดความสบายใจ พิจารณาผูเขารวมในกลุมท่ีมี

รูปแบบความคิดที่แตกตางกัน เมื่อรวมกลุมกําหนดใหมีผูจดบันทึก 1 คน 

2) การนําเสนอสิ่งที่จะใหคิด โดยการกําหนดปญหา กําหนดวัตถุประสงคท่ีมีการระดมสมอง  

กอนเริ่มการระดมสมองใหเวลาแตละคนเขียนความคิดเห็นของตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดแลวจึงเริ่มการ

เสนอความคิดของแตละคน โดยทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน 

3) การอภิปราย เมื่อทุกคนไดเสนอความคิดเห็นแลว เริ่มอภิปรายเพื่อใหเกิดความคิดใหม การ

กระตุนทุกคนใหมีสวนรวมในการพัฒนาความคิด และไมใหมีการวิพากษวิจารณการเสนอความคิด 

4) การนําไปสูการปฏิบัติ วิธีการสําคัญท่ีสุดของการระดมสมองตองใชทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

หลังจากการระดมสมองจะไดความคิดมากมาย ใชวิธีการที่หลากหลายวิเคราะหความคิดเห็นเหลานี้ เลือก

ความคิดเห็นท่ีดีที่สุดนําไปสูการปฏิบัติ 

ในการระดมสมอง หลักสําคัญ คือ การใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นไมประเมินความคิดใน

ระหวางมีการระดมสมอง ตองการความคิดมากที่สุด และการสรางความคิดใหม 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเทคนิคการระดมสมองมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุม

ตัวอยางไดเสนอความคิดเห็นท้ังการระดมสมองรายบุคคลและการระดมสมองเปนกลุม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษากิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย ของผูดูแลเด็กดีเดนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. กลุมตัวอยาง  คือ ผูดูแลเด็กดีเดนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตัวแทนจากทั่วประเทศที่เขารวม

โครงการสัมมนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กดีเดน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําป ๒๕๕๖ รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๔ – ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ จํานวน ๑๙๐ คน โดยมีผูดูแลเด็กดีเดน

จาก ๖ ภาค คือ ภาคเหนือ ๔๕ คน (๒๓.๖๘ %) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๘ คน (๓๐.๕๓ %) ภาคกลาง 

๓๔ คน (๑๗.๘๙ %) ภาคตะวันออก ๑๘ คน (๙.๔๗ %) ภาคตะวันตก ๑๑ คน (๕.๗๙ %) และภาคใต ๒๔ 

คน (๑๒.๖๓%) 



             ๑๐ 

 

๒. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบบันทึกการระดมสมองรายบุคคล ๑ ชุด  และแบบบันทึก

การระดมสมองเปนกลุม ๑ชุด เพื่อบันทึกความคิดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็ก

ปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ป ของแตละบุคคลและของกลุม 

๓. การเก็บรวบรวมขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการในเวลาของการอบรมรายวิชา  

การบริหารจัดการโปรแกรมทางการศึกษาปฐมวัย สําหรับผูดูแลเด็กดีเดน เวลาการอบรม ๔ ชั่วโมง และ

หัวขอหนึ่งที่อบรมในรายวิชาน้ี คือ การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย เปนชวงเวลาท่ีใหผูดูแลเด็ก

ดีเดน คิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย โดยดําเนินการดังนี้ 

๓.๑ ผูวิจัยใหขอมูลเก่ียวกับ ทักษะชีวิตท่ีจําเปนจะตองพัฒนาใหแกเด็กปฐมวัย ๑๗ ทักษะ 

ประกอบดวย ๑) การชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  ๒) การทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม  ๓) การวางแผนในการ

ทํางาน  ๔) การแกปญหางาย ๆ  ๕) การสื่อสารความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ  ๖) มีมารยาทในการ

รับประทานอาหาร  ๗) การปฏิบัติตนใหเหมาะสมในท่ีสาธารณะ  ๘) การตัดสินใจโดยใชเหตุผลตามวัย  ๙) 

การบอกเวลา  ๑๐) การดูแลสุขภาพของตนเอง  ๑๑) การจัดการกับความเครียด  ๑๒) การแตงตัวไดดวย

ตนเอง ๑๓) การอานสัญลักษณในชุมชน  ๑๔) การใชโทรศัพท ๑๕)  การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ   

๑๖) การซื้อของ และ ๑๗) การใชเงิน 

๓.๒ แบงกลุมตัวอยางเปน ๑๗ กลุม ตามทักษะชีวิตท่ีนําเสนอ ๑๗ ทักษะ แตละกลุมจะมีสมาชิก

กลุมละ ๙ – ๑๕ คน 

๓.๓ แจกแบบบันทึกการระดมสมองรายบุคคล ใหทุกคนในแตละกลุม ใหเวลาทุกคนระดมสมอง

ตนเอง และเขียนความคิดเก่ียวกับกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย วัย ๒ – ๕ ป ใน

ทักษะท่ีกําหนดของแตละกลุม ใหเวลา ๓๐ นาที 

๓.๔ แจกแบบบันทึกการระดมสมองเปนกลุม ใหกลุมละ ๑ ชุด แตละกลุมระดมสมอง เพื่อสรุป

กิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ป เปนความคิดของกลุมตามทักษะที่

กําหนด ใหเวลา ๓๐ นาที 

๓.๕ ใหนําเสนอกิจกรรมของแตละกลุม กลุมละ ๓ นาที และสงแบบบันทึก ท้ัง ๒ ชุด 

๔. การวิเคราะหขอมูล  นําแบบบันทึกการระดมสมองของรายบุคคลมาวิเคราะหโดยหา

คาความถ่ี คารอยละ และจัดเรียงลําดับกิจกรรมท่ีนําเสนอของแตละคนในแตละกลุม และนํามา

เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่สรุปนําเสนอของแตละกลุมจากแบบบันทึกการระดมสมองเปนกลุม เพื่อสรุปผล

การวิเคราะหขอมูลของแตละกลุมทักษะ ชีวิต  และขอสังเกตจากการนําเสนอกิจกรรม นําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลดวยการบรรยาย 

 

 

 

 

 



             ๑๑ 

 

ผลของการวิจัย 

 ผลของการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

๑. สถานภาพของกลุมตัวอยาง คือ เพศหญิง ๑๘๗ คน (๙๘.๔๒%) และเพศชาย ๓ คน (๑.๕๘%)  

มีอายุระหวาง ๓๖-๔๐ ป มากที่สุด จํานวน ๕๗ คน (๓๐%) รองลงมาอายุระหวาง ๔๑-๔๕ ป จํานวน ๔๒ 

คน (๒๒.๑๑%) กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน ๑๒๐ คน (๖๓.๑๖%) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

รองลงมาจํานวน ๖๓ คน (๓๓.๑๖%) สังกัดเทศบาลตําบล สําหรับดานการศึกษาสวนใหญ จํานวน ๑๕๔ 

คน (๘๑.๐๕%) จบปริญญาตรีทางดานการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณทํางานกับเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด 

ระหวางชวงเวลา ๖ - ๑๐ ป จํานวน ๖๑ คน (๓๒.๑๑%) รองลงมาระหวาง ๑๑ - ๑๕ ป จํานวน ๕๐ คน 

(๒๖.๓๒%) มีมากกวา ๒๐ ป จํานวน ๑๔ คน (๗.๓๗%) การทํางานกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปจจุบันมากท่ีสุดจํานวน ๖๕ คน (๓๔.๒๑%) ทํางานระหวาง ๖ - ๑๐ ป และทํางานระหวาง ๑๑ - ๑๕ ป 

จํานวน ๔๔ คน (๒๓.๑๖%) ที่ทํางานมากกวา ๒๐ ป มี ๑๒ คน (๖.๓๒%) อายุของเด็กท่ีทํางานดวยใน

ปจจุบัน ทํางานกับเด็กอายุ ๓ - ๔ ป มากที่สุด จํานวน ๖๒ คน (๓๒.๖๓%) รองลงมาอายุ ๒ - ๔ ป จํานวน 

๔๓ คน (๒๒.๖๓%) 

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลการระดมสมองเปนกลุม เก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะชีวิต 

ใหแกเด็กปฐมวัยของผูดูแลเด็กดีเดน จํานวน ๑๗ กลุมๆละ ๙ – ๑๕ คน รวม ๑๙๐ คน พบวา ทักษะชีวิต 

๑๗ ทักษะตามที่กําหนดใหพิจารณา สามารถพัฒนาไดดวยการบูรณาการกิจกรรมตางๆในกิจวัตร

ประจําวันผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิผลเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุดได

ดังนี้ ๑) กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม จํานวน ๑๙๐ คน (๑๐๐ %) ๒) กิจกรรมเสรี จํานวน 

๑๕๔ คน (๘๑.๐๕ %) ๓) กิจกรรมสรางสรรค จํานวน ๑๔๔ คน (๗๕.๗๙ %) ๔) เกมการศึกษา จํานวน 

๑๒๖ คน (๖๖.๓๒ %) ๕) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จํานวน ๑๑๑ คน (๕๘.๔๒ %) และ ๖) กิจกรรม

กลางแจง จํานวน ๒๔ คน (๑๒.๖๓%) 

ผลการวิเคราะหขอมูลการระดมสมองเปนกลุม กับการระดมสมองรายบุคคล มีลําดับกิจกรรมที่

นําเสนอสอดคลองกันคือ ลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๖ ที่แตกตางกันคือ ลําดับที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ การระดม

สมองรายบุคคลเสนอเปนกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และเกม

การศึกษา ตามลําดับ 

๓. ผลจากการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดกิจกรรมท่ีผูดูแลเด็กนําเสนอใหจัดดวยการบูรณาการใน

กิจวัตรประจําวันผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจําเปน

ใหแกเด็กปฐมวัยไดดีที่สุด พบวา ขอเสนอมากท่ีสุด คือ บทบาทสมมติ จํานวน ๑๙๐ คน (๑๐๐ %) 

รองลงมาคือ การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จํานวน ๑๒๑ คน (๖๓.๖๘%) การศึกษานอกสถานที่ตามแหลง

เรียนรูที่เก่ียวของ จํานวน ๑๐๙ คน (๕๗.๓๖ %) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต เชน การ

ประกวด การแขงขัน การออมเงิน ฯลฯ จํานวน ๔๑ คน (๒๑.๕๗%) ตามลําดับ 

 

 



             ๑๒ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 นักการศึกษาปฐมวัยมีความเห็นสอดคลองกันวา ทักษะชีวิต เปนทักษะที่สําคัญสําหรับการเติบโต

ไปเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณคาตอสังคมสามารถดูแลตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งสามารถดํารงชีวิต

ในสังคมที่มีความซับซอนและหลากหลายไดอยางปลอดภัย การพัฒนาทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญและ

จําเปนตองเริ่มวางรากฐานต้ังแตการเริ่มตนชีวิตของเด็กทั้งโดยครอบครัว สถานศึกษาปฐมวัย และชุมชนที่

จะตองเอ้ือตอกันในการทํางานรวมกัน พัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย Hanley et.al (2007) ไดให

ความเห็นไววา การพัฒนาทักษะชีวิตเปนงานท่ีสําคัญของนักการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยเห็นความสําคัญใน

เรื่องนี้เชนกัน จึงสนใจในการที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิต โดยการเลือกที่จะศึกษากับ

กลุมตัวอยางที่เปนผูดูแลเด็กดีเดน เนื่องจากกลุมนี้เปนตัวแทนของผูดูแลเด็กท่ีไดรับการคัดเลือกในระดับ

ดีเดน จาก ๖ ภูมิภาคทั่วประเทศ สวนใหญเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือ

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยและสวนใหญมีประสบการณในการทํางานกับเด็ก

ปฐมวัยมากกวา ๕ ป จากคุณสมบัติดังกลาวนาจะใหขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะ

ชีวิตใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางดี 

 ผลการวิจัยที่พบวา การพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาไดดวยการบูรณาการ

ในกิจวัตรประจําวันผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา

ทักษะชีวิตที่จําเปนไดดีที่สุด คือ บทบาทสมมติ การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง การศึกษานอกสถานที่ตาม

แหลงเรียนรูที่เก่ียวของ และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ขอคนพบสวนหนึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Hanley, Heal, Tiger and Ingvarsson (2007) ที่นําทักษะมาใชสอนในชวงกิจกรรม

ประจําวัน คือ กิจกรรมในวงกลม การเลนอิสระ/กิจกรรมเสรี การรับประทานอาหาร โดยผานทางการสอน 

การเปนแบบอยาง บทบาทสมมติ โปรแกรมการสอนดังกลาวชวยเพิ่มทักษะชีวิตมากขึ้น ในสวนของผูดูแล

เด็กดีเดนไดมีขอเสนอเก่ียวกับ การสอน การเปนแบบอยาง นําไปสูการปฏิบัติโดยผานกิจกรรมเสริม

ประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เชนกัน 

 นอกจากนี้ ผูดูแลเด็กดีเดนไดนําเสนอกิจกรรมท่ีนาสนใจสําหรับการบูรณาการ การสอนทักษะชีวิต

ในกิจวัตรประจําวัน ดวยการเก็บของเขาที่ การดูแลตนเองในการทําความสะอาดมือ หลังจากการทํา

กิจกรรมตางๆ กอนและหลังรับประทานอาหารวางและอาหารกลางวัน การแปรงฟน การอาบนํ้า การใช

หองน้ํา-หองสวม การแตงกาย สวม-ถอดรองเทา การรินน้ํา รินนม ตักอาหารรับประทานไดดวยตนเองและ

ใหบริการแกผูอ่ืน การปูและเก็บท่ีนอน การจัดเก็บและแยกขยะ ปลูกพืชและดูแล ทําความสะอาดและ

จัดเก็บอุปกรณ เครื่องใช ภาชนะใสอาหาร รวมรับผิดชอบดูแลหองเรียน รายละเอียดกิจกรรมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ Morrison (1998) ที่กลาวถึง เปาหมายของการศึกษาต้ังแตปฐมวัยถึงอุดมศึกษา คือ

การชวยใหเด็กไดพึ่งพาตนเอง ทําอะไรไดดวยตนเอง และไดเสนอแนวทางในการกระตุนใหเด็กไดพึ่งพา

ตนเองไวดวยการปฏิบัติกิจกรรมตางๆเชนเดียวกันกับท่ีผูดูแลเด็กดีเดนไดนําเสนอ ซึ่งเปนแนวทางที่เปนการ

ปฏิบัติตามหลักวิชาผนวกกับประสบการณจากการทํางานกับเด็กปฐมวัยของผูดูแลเด็กดีเดน 

 



            ๑๓ 

 

สําหรับการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงน้ัน สามารถจัดกิจกรรมไดทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการ

สรางสถานการณจําลอง มุมบทบาทสมมติในหองเรียน หรือ ไปยังแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของนอกสถานที่ เชน 

การไปซื้อของโดยใชเงินจริงที่ตลาด หางสรรพสินคา รับประทานอาหารในรานคา ไดตัดสินใจในการเลือก

ซื้อของ สั่งอาหาร รูจักแกปญหา ถาไมไดในสิ่งที่ตองการ ไปสวนสัตว พิพิธภัณฑ ที่จะไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรงและไดฝกทักษะสําหรับการปฏิบัติตนในท่ีสาธารณะ การอานสัญลักษณในชุมชน  

การเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ การรูจักเรื่องของเวลา การลงมือปฏิบัติในเรื่องตางๆ เด็กจะไดเรียนรูใน

การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน การวางแผนในการทํางานรวมกันไปดวยกัน การใหตรวจความสะอาดสวน

ตางๆของรางกายดวยตนเองหรือตรวจเพื่อนๆ ก็จะชวยกระตุนใหเด็กไดรูจักการดูแลสุขภาพของตนเอง  

การจัดโครงการตางๆที่จะชวยกระตุนใหเด็กปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน โครงการหนูนอยสุขภาพดี การสอนให

ประหยัดดวยโครงการจัดทํากระปุกออมสินและออมเงินทุกวัน แลวนําเงินไปฝากธนาคาร กิจกรรมตางๆ  

ที่เปนขอเสนอของผูดูแลเด็กดีเดนเหลานี้ นาจะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  

กับวัย เนื่องดวยเปนกิจกรรมที่ผูดูแลเด็กไดปฏิบัติจริงในกิจกรรมประจําวัน 

 

สรุป 

นักศึกษาปฐมวัยคงมีความเห็นตรงกันวา ทักษะชีวิตมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาใหแกเด็ก

ปฐมวัย แนวทางปฏิบัติควรจะใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูในการทําอะไรไดดวยตนเอง ไมวาจะดวยการสอน 

การเปนแบบอยาง บทบาทสมมติ การลงมือปฏิบัติจริงหรือการไดมีโอกาสรับประสบการณตรงจากแหลง

เรียนรูที่เก่ียวของ สิ่งเหลานี้นาจะชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กปฐมวัย เพื่อเติบโตไปเปนผูใหญท่ีมีคุณคา

และมีคุณภาพในอนาคต ทุกคนที่เก่ียวของคงตองรวมมือกัน หลีกเลี่ยงการทําอะไรใหแกเด็ก แตควรจะให

เด็กไดเรียนรูในการทําอะไรไดดวยตนเอง เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองไดในที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

สําหรับผูที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในทุกระดับ คงตองพิจารณาในการ

นําทักษะชีวิตไปเปนจุดเนนหลักสวนหนึ่งของหลักสูตร โดยเนนการนําไปบูรณาการในกิจกรรมหลักของแต

ละแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อชวยสงเสริมใหเด็กสามารถดูแลตนเอง พึ่งพาตนเองไดใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงรูเทาทันสภาพเหตุการณในสังคม อยูรอดปลอดภัย กายดี จิตดี และมีความสุข 
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