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 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลองที่มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน คือ ดานสนุกสนาน 
กับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพนูความรูเกีย่วกับความสุข และดานเสริมสรางทักษะทางสังคม
สําหรับความสัมพันธที่มีความสุข 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก นกัเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป กาํลังศึกษา
อยูช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวดัอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา   
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาโดยวธีิสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) มา 1 หองเรียน จากจํานวน 4 หองเรียน และสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยทําการจับฉลากนักเรยีนหองที่สุมไดเพื่อจดัเปนกลุมตวัอยางจํานวน 15 คน โดยกลุม
ตัวอยางไดรับการจัดกจิกรรมคุณคาเพื่อชีวติเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย กิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิต วิเคราะหขอมูลโดยใช t – test แบบ Dependent Samples 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพือ่ชีวิต มีพฤติกรรมความสุขโดยรวมหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพือ่ชีวิตมีพฤติกรรมความสุขดานสนุกสนาน   
กับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพนูความรูเกีย่วกับความสุข และดานเสริมสรางทักษะทางสังคม 
สําหรับความสัมพันธที่มีความสุข เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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 This study was an experimental research.  The research aimed to compare the preschool 
children’s happiness behavior between before and after applying the Living value activities for the 
sample group.  The happiness behavior data were investigated for both whole aspects score and each 
aspect of the score.  Each aspect of happiness behavior were classified as enjoyable with happiness 
experience, skill of increasing happiness awareness, and social skill for happiness relationship. 
 The subjects were 5-6 years old boys and girls in kindergarten 2, semester 2, academic year 
2006 at Wat Angkaew School Bang-wa Phasicharoen Bangkok.  One out of 4 class was selected 
through cluster random sampling and 15 children were appointed for this study through simple 
random sampling method.  The samples were given living value activities for 8 weeks, 3 days a week, 
for 40 minutes a day. 
 The research instruments included observation form for happiness behavior record and 
lesson plans of living value activities.  Data were collected and analyzed by using the dependent t-test. 
 The research finding’s were as follows 
 1. The preschool children for this study gained higher score for the whole aspects of 
happiness behavior after applying the living value activities with statistically significant at .05 than 
before the activities. 
 2. The preschool children for this study gained higher score for the each aspects of 
happiness behavior after applying the living value activities with statistically significant at .05 than 
before the activities. 
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ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดจีากความเมตตาอยางสูงของอาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป และ
รองศาสตราจารย นิภา  ศรีไพโรจน ไดใหการดูแลและใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ เปนอยางดียิ่งจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวจิัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตา จงึขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชุลี  สุวรรณดี ที่เมตตาใหนํากิจกรรมคุณคา
เพื่อชีวิตจากโปรแกรมการศกึษาคุณคาเพื่อชีวิต มาดําเนินการวิจยัและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจนทาํให
งานวิจยัในครั้งนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชุลี  สุวรรณดี อาจารยรุงรวี กนกวิบูลยศรี  
อาจารยสมจิตต  สุวรรณวงศ  อาจารยจิรวรรณ  กาละดี  อาจารยปยะธดิา  เกษสุวรรณ ทีใ่หคําปรึกษาใน
การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย และตรวจแผนการจัดกจิกรรมคุณคาเพื่อชีวติ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรยีนวดัอางแกว (จีบ ปานขาํ) นางสุจิตตรา ชาญไชย ทีไ่ด
กรุณาใหผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี และขอขอบใจนักเรียน
ช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ใหความรวมมือในการทดลองครั้งนี้เปนอยางด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ คณุพอ คุณแม พี่ และนอง ที่ใหการสงเสริมในเรื่องการศึกษาและให
กําลังใจดวยดตีลอดมา จนกระทั่งปริญญานิพนธฉบับนีสํ้าเร็จไดดวยด ี
 ขอขอบคุณผูมีพระคุณทกุทานที่มิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ ทีก่รุณาใหความชวยเหลือสนับสนุน 
และเปนกําลังใจใหปริญญานิพนธฉบับนีสํ้าเร็จสมบูรณไว ณ โอกาสนี้ 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ คุณพอ คุณแม       
ที่ไดอบรมเลี้ยงดูใหความรัก ความอบอุน ใหโอกาสทางการศึกษา ใหกําลังใจ และพระคุณคณาจารย  
ทุกทานทั้งในอดีตและปจจบุันที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยทาํใหไดรับประสบการณ      
อันทรงคุณคายิ่ง 
  
        ศรีวิไล  เชาวนปรีชา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ทามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และศีลธรรม คนไทยและสังคมไทยเริ่มตื่นตัวที่จะติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติอยางใกลชิด เห็นไดจากมีเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของการศึกษามากขึ้น และเรงรีบใหเกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนทัง้นีเ้พราะการจดัการเรยีนการสอนใน
ปจจุบันยังไมบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค วิธีการสอนยังไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในการ
คิดวิเคราะห  การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยง  
ภูมิปญญาทองถ่ิน กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูยังคงยึดมั่นวาตนเองเปนผูรูมากที่สุด ถูกที่สุด และมี
อํานาจมากที่สุดในกระบวนการเรียนรู ผูเรียนมีหนาที่รับและปรับตัวใหสอดคลองกับเนื้อหาความรู
และวิธีการของครู สงผลทําใหกระบวนการเรียนรูเปนทุกข อับเฉา เบื่อหนาย ดังนั้นผูเรียนจึงเครียด
และขาดความสุขในการศึกษาเลาเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 1 - 2) 
 นอกจากนี้ยังพบวา เด็กทั่วโลกกําลังไดรับผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปญหาสังคมที่เพิ่ม
สูงขึ้น การขาดความเคารพตอกันและกัน และตอสังคมโลกรอบตัว พอแมและนักการศึกษาในหลาย
ประเทศไดเรียกรองขอความชวยเหลือเพื่อหาทางแกไขแนวโนมดังกลาวมากอนหนานี้  และสวนใหญ
ตางเชื่อวาการใหความสําคัญตอการสอนเรื่องคุณคาเพื่อชีวิตจะเปนทางหนึ่งของการแกปญหา (ไดแอน 
ทิลแมน ; และไดอานา ซู. 2543 :1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22 บัญญัติวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 (1) 
บัญญัติวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความ
สนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545ข : 12 - 13) มาตรฐานการศึกษาของชาติ บัญญัติวา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของคนเกง คนดี มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ ตรงตามความตองการทั้งในดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ สติปญญา ความรู และทักษะ 
คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2548 : 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติวา 
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2543 : 2)  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 35) ระบุวามีกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับเด็กเพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุล 
โดยจัดกิจกรรม  ที่หลากหลาย บูรณาการผานการเลน และกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง เนนการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหาใหเหมาะสมกับวัย ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ กิจกรรม
การเรียนรูของเด็กประกอบดวยองคความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะ หรือคานิยมคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2540 : 8)  เนนการพัฒนา
คุณลักษณะทางจิตใจที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่ชวยเสริมสราง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ใหมีความเกง ความดี และมีความสุข ซ่ึงเกี่ยวของกับจิตใจ ความรูสึกนึกคิด เพื่อนําไปสูความสุขที่แทจริง
ของชีวิต 
 จากการที่ผูวิจัยมีบทบาทเปนครูผูสอนระดับปฐมวัยมาหลายป สังเกตพบวาตนเองและครู
โดยทั่วไปมุงสอนคุณคาดานเนื้อหามากกวาสรางเสริมลักษณะนิสัยของเด็กดานพฤติกรรมความสุข 
และจากการศึกษาผลงานวิจัยดานการพัฒนาคุณคาเพื่อชีวิตหลายเรื่องที่ทดลองใชกิจกรรมตางๆในการ
พัฒนากิจกรรมอยางหลากหลายแตก็ยังพบปญหาพฤติกรรมคุณคาเพื่อชีวิตในเด็กอยูตอไป ผูวิจัย
พิจารณาวา มีการทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมความสุขนอยมาก ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การ
เรียนรูอยางมีความสุข มีความสําคัญมากในเด็กปฐมวัย 
 ครูควรสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสุข สนุกและชวนใหเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เพราะเมื่อการเรียนรูเปนความสุข ก็จะเปนแรงจูงใจที่จะทําใหผูเรียนอยากเรียนรู (ประเวศ วะสี. 2543 : 
68) สวนแนวทางที่จะทําใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2545ก : 33-35) ไดระบุถึงองคประกอบที่จะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนวา เดก็แตละ
คนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอ
เด็กทุกคนโดยทั่วถึง เด็กเกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง รูจักการปรับตัวไดทุกที่ทุกเวลา โดยเด็ก
จะตองรูจักตนเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูความหมายของการมีชีวิตอยู 
ยอมรับทั้งจุดดี และจุดดอยของตนเอง และรูวิธีการปรับตนเองใหอยูในสภาพแวดลอมนั้นๆ ไดโดย   
ไมเสียสุขภาพจิต  นอกจากนี้เด็กแตละคนตองไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตาม และเราใจ ใหอยากคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเองในสิ่งที่สนใจ และสิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ไมจํากัดอยูเฉพาะใน
บทเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ ศันสนีย ฉัตรคุปต (2544 : 25) กลาววา ส่ิงที่จะทําใหเด็กมีความสุขในการ
เรียนมากขึ้น คือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่กระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานประทับใจเนนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม บูรณาการ
เชื่อมโยง เร่ืองราวในหองเรียนกับความเปนจริงของชีวิต และนําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย 
ดนตรี ศิลปะ เขามาผสมผสาน การจัด กิจกรรมการเรียนรู ที่มีความสุข 
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 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดเขารับการอบรมการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตจากโปรแกรมการศึกษาคุณคา
เพื่อชีวิต (Living Values : an Educational Program, LVEP)  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ป พ.ศ. 2548 
และเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการศึกษาคุณคาชีวิตของผูเรียน วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2549 
ณ โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จากผูชวยศาสตราจารย 
ดร. อัญชุลี สุวรรณดี ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ LVEP ของ UNESCO ประจําประเทศไทย จากการศึกษาผูวิจัย
สนใจทําการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยจะศึกษาวา
การใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จะสงผลตอการพัฒนาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยไดอยางไร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอน 
และหลังการใชกิจกรรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน คือ 

1. สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข 
2. เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข 
3. เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จะสงผลตอการพัฒนาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย
จากการจดักิจกรรมคุณคาเพือ่ชีวิตจะเปนแนวทางประโยชนตอครูผูสอน ตลอดจนบคุคลที่เกี่ยวของกับ
การศกึษาจะนาํไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาใหเดก็ปฐมวัย เกิดพฤตกิรรมความสุขตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ช้ันอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา  เขต
ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จํานวน 4 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 140 คน 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ปที่กําลังศึกษาอยู
ช้ัน อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา  เขตภาษี
เจริญ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดมาโดยวิธีสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) มา 1 หองเรียน จากจํานวน 4 หองเรียน และสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยทําการจับฉลากนักเรียนหองที่สุมได เพื่อจัดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความสุข 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   

2. พฤติกรรมความสุข หมายถึง การแสดงออกมาที่สะทอนถึงความสุขอยูในระหวางที่ไดจัด
กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดบทเรียนความสุข โดยแสดงความรูสึกเปนการตอบดวยถอยคํา และการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นวานักเรียนมีพฤติกรรมความสุข ซ่ึงวัดโดยแบบ
สังเกตที่ผูวิจัยสรางขึ้น จําแนกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

2.1 ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข หมายถึง การที่นักเรียนสนุกสนาน
กับแบบฝกหัด “จินตนาการถึงโลกที่มีความสุข”  ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต      
สนุกกับการเลนเกมกับเด็กๆ ในชั้น และการรองเพลงที่กอใหเกิดความรูสึกที่เปนสุข โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออก ดังนี้ 

2.1.1 หนาตายิ้มแยม 
2.1.2 ราเริงแจมใส 
2.1.3 กระโดดโลดเตนอยางสนุกสนาน 
2.1.4 กระตือรือรนอยากรวมกิจกรรม 
2.1.5 มีอารมณขัน 

2.2 ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข หมายถึง การที่นักเรียนสามารถสื่อสารเปน
คําพูดหรือภาพวาดถึงโลกที่เปนสุข การระบุส่ิงดีๆ ที่นักเรียนมีสวนรวมทําในการพูดคุยถึงประเด็น
สะทอนความคิดที่วา “เมื่อไดทําสิ่งที่ดี ก็เปนสุขกับตนเอง” การคนหาความรูสึกของตนเอง เมื่อผูคน
พูดไมดีหรือพูดดี และความคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใหความสุขแกผูอ่ืน ซ่ึงมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้ 

2.2.1 ตั้งใจรวมกิจกรรม 
2.2.2 มีความคิดจินตนาการกวางไกล 
2.2.3 มีความคิดเห็นเปนของตนเอง 
2.2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
2.2.5 กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
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2.3 ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข หมายถึง การ
ระบุ คําพูดที่ใหความสุขแกผูอ่ืน และการระบุคําพูดที่ทํารายผูอ่ืน การมีสวนรวมในการพูดคุยในชั้น
เรียนวาจะสามารถอดทนทั้งกับตนเองและผูอ่ืน การฝกเปนผูมีความปรารถนาดีตอทุกคนในหองเรียน
ในชวงที่ทําแบบฝกหัด “การอยูอยางเงียบๆ” และสามารถใชประโยคยืนยัน เชน “โปรดใหดอกไมแก
ฉัน ไมใชขวากหนาม” เมื่อมีเพื่อนรวมชั้นพูดไมดีดวย โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้ 

2.3.1 ปฏิบัติตามขอตกลงดวยความเต็มใจและสมัครใจ 
2.3.2 มีสมาธิในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
2.3.3 สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยความพอใจ 
2.3.4 การใหกําลังใจ 
2.3.5 รูจักการใหอภัย 

 3. กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูที่กระตุนให
เด็กเกิดความตระหนักและสะทอนคุณคาเพื่อชีวิตทั้งในชีวิตสวนตัวและเกี่ยวของกับสังคม จากการลง
มือปฏิบัติ โดยมีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก 
  3.1 ขั้นสรรสรางบรรยากาศ เปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน
โดยครูจะตองจัดการใหผูเรียนไดสัมผัสกับความรูสึกวาเปนที่รัก เปนที่เขาใจ เปนที่เคารพ รูสึกวา
ตนเองมี  คุณคา มีความปลอดภัยขณะที่เรียน และสรางสิ่งแวดลอมใหนักเรียนพัฒนาไปรอบดาน เชน 
ใหนักเรียนอยูกับความเงียบหรือนั่งนิ่งกอนเขาบทเรียน  ซ่ึงในชวงเวลานี้จะมีแบบฝกหัดจินตนาการถึง
โลกที่มีความสุข   ดวยบรรยากาศที่อบอุนไมกดดัน 
  3.2 ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 
ประกอบดวยวิธีการสําคัญ 3 ประการ คือ  
   3.2.1 การรับรูขอมูล เปนวิธีการที่ครูใชในการสอนคุณคาโดยใชวรรณกรรมและ
ขอมูลทางวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจในการสอน 
   3.2.2 การสํารวจคุณคาในโลกที่เปนจริง เปนขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระตุนคุณคา 
โดยผานการเลาเรื่องจากขาว เนื้อหาบทเรียน เกม และสถานการณจริง 
   3.2.3 การสะทอนความคิด เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดคิดดวยตนเอง เปนขั้นที่
เสริมสรางความรูสึกในคุณคา 
  3.3 ขั้นการอภิปราย เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูสึกของตน ของผูอ่ืน เพื่อสรรสราง
หลักการในการอยูรวมกัน 
  3.4 ขั้นการสํารวจความคิด เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแสดงความคิด อาจเปนกิจกรรม
รายบุคคล หรือเปนกลุมยอยๆ กิจกรรมในขั้นตอนนี้ มุงใหผูเรียนไดแสดงออกในดานตางๆ ไดแก 
 
   3.4.1 การแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค โดยการใชศิลปะเปนสื่อหรือกิจกรรม 
เคลื่อนไหวสรางสรรค 
   3.4.2 การพฒันาทักษะทางอารมณ และทกัษะการสื่อสารระหวางบุคคลโดยการเลนเกม 
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   3.4.3 การเชื่อมโยงสูสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการใหผูเรียนออกแบบหรือเสนอ  
คุณคาที่เปนประโยชนตอตนเอง และขยายผลสูสังคมกวางได 
  3.5 ขั้นการถายโยงการเรียนรู เปนการประยุกตพฤติกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตมีพฤติกรรมความสุขสูงขึ้น 

การใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวติ 
มีการจัดกระบวนการเรยีนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสรรสรางบรรยากาศ 
2. ขั้นกระตุนคณุคาเพื่อชีวิต 
3. ขั้นการอภิปราย 
4. ขั้นการสํารวจความคิด 
5. ขั้นการถายโยงการเรียนรู 

พฤติกรรมความสุข 
จําแนกเปน 3 ดาน คือ 

1. ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข 
2. ดานเพิ่มพนูความรูเกีย่วกับความสุข 
3. ดานเสริมสรางทักษะทางสังคม สําหรับความสัมพันธที่มีความสุข 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ ตามหัวขอตอไปนี้ 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุข 

1.1 ความหมายของความสุข 
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข 
1.3 องคประกอบการเรียนที่มีความสุข 
1.4 ปจจัยที่ทําใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียน 
1.5 ความสําคัญของการมีความสุขในการเรียน 
1.6 ลักษณะพฤติกรรมและความรูสึกของนักเรียนที่มีความสุขในการเรียนของเด็กปฐมวัย 
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุข 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
2.1 ความหมายของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
2.2 ความสําคัญของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
2.3 สถานภาพความเปนมาของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 
2.4 แนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 
2.5 กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดความสุขสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.6 กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
  3.1 ความหมายความสําคัญของพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  3.2 ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย  
  3.3 แนวคิดและทฤษฎีดานความตองการพื้นฐานกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
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1.   เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสุข 
1.1 ความหมายของความสุข 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับความสุข พบวา นักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้ 

ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 92) ใหความหมายวา ความสุขคือ การได
สนุกสนานกับเพื่อนและการไดรูวาตนเองนั้นเปนที่รักของผูอ่ืน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 : 38) กลาววา ความสุขที่แทจริง มีสาระสําคัญ
ตรงกันกับสันติและ  อิสรภาพ สันติคือ ความสงบ เรียบ และราบรื่น อิสรภาพ คือ ความเปนอิสระ 
ปลอดพนจากปญหาปราศจากทุกข 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 11) ใหความหมายวา ความสุข หมายถึง มีความรัก และการ
แบงปน ประพฤติชอบ มีความสุข สันติ  และไมเบียดเบียน 

วิชัย  วงษใหญ (2542 : 11) กลาววา ความสุข หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี อัน
เปนผลมาจากการเรียนรู โดยผูเรียนไดรับการตอบสนองจากการใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของ
ตนเอง รวมทั้งใชความสามารถในการคิด การใชเหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกใชวัสดุส่ิงของ 
รวมทั้งทรัพยากรอยางประหยัด ดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา 

ระวี   ภาวิไล (2542 : 47) กลาววา ความสุข คือ การคิดดี คิดถูกตอง ก็จะทําดี และทําถูกตอง 
พระธรรมโกศาจารย (2543 : คํานํา) กลาววา ความสุขที่แทจริง คือ ความสุขที่เกิดจาก

ความสุขใจ ดังพุทธภาษิตวา “ไมมีความสุขอื่นยิ่งไปกวาความสงบใจ” 
สัญญา   สัญญาวิวัฒน  (2543 : 49) ใหความหมายวา ความสุข คือ ความสบาย ความสําราญ 

ความปลอดโปรงโลงใจ 
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความสุข หมายถึง ความรูสึกที่ดี อันเกิดจากกระบวนการที่

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจาก การไดรับประสบการณตาง ๆ และความสุขที่
แทจริง ของชีวิตเกิดจาก 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสุขจากธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  เด็กไดสัมผัสกับ ดิน  น้ํา อากาศ สัตว ปาไม    
ตนไม ดอกไม 
                       2. ความสุขจากเพื่อนมนุษย เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ผูใหญ โดยเฉพาะคนใน  
ครอบครัว ที่สรางความรัก ความอบอุน ความปลอดภัย 
                       3. ความสุขจากกิจกรรมในชีวิต การเรียนจากทางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
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  1.2  ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ก : 4 - 30) ไดนําเสนอทฤษฎีการเรียนรู
อยางมีความสุขวา การสอนตามทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนมี 6 ประการ 
คือ 
  1. สรางความรักและศรัทธา ตอการเรียนเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะจะชวยใหนักเรียนเกิด
ความรัก ความสนใจตอบทเรียน ตอครู และผูรวมเรียน การสรางศรัทธาจะเกิดขึ้นได โดยการสรางความ
เขาใจที่ตรงกัน ครูตองเขาใจนักเรียน ครูตองเขาใจตนเอง รูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รูสภาพ
ของตัวเอง ครูตองเขาใจธรรมชาติของมนุษย มีบทเรียนที่สนุกและเพลิดเพลิน การสงเสริมความสนใจ
และสรางความผูกพัน 
  2. เห็นคุณคาจากการเรียนรู การเรียนของเด็กจะประสบความสําเร็จ เมื่อเขาเห็นคุณคา
ของการเรียนรูวาเรียนไปทําไม เรียนไปเพื่ออะไร เรียนแลวไดอะไร เรียนแลวจะเปนอะไร เด็กจะเห็นวา
บทเรียนแตละบทมีคุณคาก็ตอเมื่อส่ิงที่เขาเรียนนั้นเปนประโยชน และมีความหมายตอตัวเอง 
  3. เปดประตูสูธรรมชาติ การเรียนแตเฉพาะในหองเรียนบางครั้งอาจจะรูสึกคับแคบและ
อึดอัดทั้งครูและเด็กจะรูสึกสดชื่น และมีชีวิตชีวาขึ้นหากไดมีการออกไปนอกหองเรียน เด็กนั้นตาม
ธรรมชาติของเขาเปนนักคนควา และชอบเสาะแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับโลกรอบตัว เด็กจะอานสรรพสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวดวยความรูสึกและดวยจิตสัมผัส 
  4. ความมุงมาดและมั่นคง การรูจักตัวเอง รูจุดดี จุดดอยของตน ยอมรับสภาวะแหงตน   
ไมดูถูกตนเอง ไมโทษคนรอบขาง ใจกวาง และพรอมจะปรับปรุงแกไขรูจักระงับอารมณ มั่นใจและตั้งใจ
จริง ยอมจะนําความสําเร็จในชีวิตมาใหแกตนซึ่งจะนําไปสูความภูมิใจ เห็นคุณคาตนเองและไมคิดวา
ชีวิตของตนเองเปนสิ่งไรคา 
  5. ดํารงรักษไมตรีจิต เมื่อเด็กโตขึ้นมา สังคมของเขา ยอมขยายวงจากบานในครอบครัว
ไปสูโรงเรียนและสังคมที่กวางขึ้น เขาเริ่มตองการเพื่อน เร่ิมการอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม เปนพวกไม
ชอบอยูโดดเดี่ยว ครูมีสวนชวยใหเด็กไดเรียนรูวิธีการรักษาไมตรีจิตมิตรภาพตอเพื่อนดวยการจัด
กิจกรรมที่เด็กมีสวนรวม 
  6. ชีวิตที่สมดุล การรักษาสมดุลของชีวิต ก็คือ การปรับตนเองใหอยูในความพอเหมาะ
พอดี รูขีดจํากัดของความปรารถนาสวนตน มีการประพฤติปฏิบัติที่งดงาม ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดรู
และเขาใจธรรมชาติของชีวิตและความเปนไปในโลก ขณะเดียวกันก็ชวยใหเขารูจักตัวเอง รูความสามารถ 
รูจุดออนของตัวเอง รูจักปรับตัว และรูวิธีแกปญหาไดอยางชาญฉลาด 

1.3 องคประกอบของการเรียนท่ีมีความสุข 
  สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ (2545ก : 33 - 35) ไดนําเสนอองคประกอบ

ที่ชวยใหการเรียนของเด็ก ดําเนินไปอยางมีความสุข ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 6 ประการดังนี้ 
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1.  เด็กแตละคนไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครู เด็กตองไดรับการยอมรับวาเปน
มนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและมีสมอง ดังนั้นเด็กจึงควรมีสิทธิ์ที่เปนตัวของตัวเองที่ไมจําเปนตองเหมือน
ใคร สามารถมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความคิด ความสนใจ ในสิ่งตาง ๆ ได มีความรูสึกรัก โกรธ ดีใจ 
หรือเสียใจเชนเดียวกับผูใหญตัวโต ๆ มีความสามารถเฉพาะตัว มีจุดเดน จุดดอยทีแตกตางไปจากคนอื่น มี
สิทธิ์ ไดรับการปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษยคนหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือ เด็กควรจะมีโอกาสไดเลือกเรียน         
ตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงเทากับวาเปนการเลือกอนาคตใหกับตนเอง ผูใหญไมวาจะเปนพอ แม 
ครู หรือญาติพี่นองควรจะเปนเพียงผูใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําที่ดีกับเด็กไมใชผูออกคําสั่งหรือผู
คอยบงการชีวิต การตัดสินใจเลือกเรียนเพื่อการดําเนินชีวิตตอไปควรเปนสิทธิ์โดยชอบธรรมของเด็ก 
เมื่อเด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมองเพียงแตออนเยาวกวาผูใหญ
ทั้งหลาย  เด็กยอมตองการที่จะมีความสุขในชีวิตความตองการของเด็กอาจเปนเพียงเรื่องพื้นๆ ไมซับซอน 
เด็กตองการชีวิตที่ราเริง สนุกสนาน แจมใส ตองการมีจิตใจที่เบิกบาน สดชื่น มีรางกายแข็งแรง มีพลัง
ทั้งกายและใจที่จะพัฒนาตัวเองไปสูความมีศักยภาพทางการคิดและสติปญญา มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความหวังใจชีวิต 

2.  ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง  ครูตองเขาใจในทฤษฎี
แหงพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคนเขาถึงความรูสึกละเอียดออน ความคิดอันไรขอบเขตและ
ความฝนอันกวางไกลของเด็กแตละคนและเปดโอกาสใหเขาไดสานความฝนและดําเนินไปตามความ
ใฝฝนนั้นจนบรรลุเปาหมายของชีวิต ครูควรจะใหความเอาใจใสตอเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ช้ันวรรณะ ไมเลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรมสม่ําเสมอและวางตนเปนแบบอยางที่ดี มีอารมณมั่นคง 
สดชื่นแจมใส มีสํานึกในการเปนผูใหมีการเตรียมตัวเพื่อการสอนใหมีคุณภาพอยูเสมอ มีความเสียสละ
และอดทน มีความมุงมั่นที่จะชวยเด็กใหรูจักตัวเองรูจักแกปญหาและเรียนรูวิธีที่จะนําตัวเองไปสูความ
เจริญรุงเรืองอยางมีสติและเพียบพรอมดวยคุณธรรม ในโรงเรียนครูคือผูที่รับชวงการอบรมเลี้ยงดูเด็กตอ
จากพอแม โดยแบงภาระหนาที่ใหครูเปนผูใหความรู ใหโอกาส ใหความเขาใจ ใหอภัย และใหศรัทธา
ตอโลกมนุษยถาพอแมและครูจับมือกันเขาใจกัน เด็กก็มีความสุข 

 ครูคือผูที่รํ่าเรียนมาเพื่อจะใหความรูแกเด็กดวยวิธีการอันชาญฉลาดและนาสนใจ     
ใหความเปนมิตรและใหหลักในการดูแลตัวเอง เด็กจะมีความสุข เมื่อไดเรียนกับครูที่เขาใจและรวมคิดไป
ดวยกัน สามารถจูงใจเขาใหตื่นเตนไปกับบทเรียนแตละบท รวมถึงกิจกรรมแตละขั้นตอนใหเด็กมีกําลังใจ 
ที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ มาแลกเปลี่ยนกันและใหมีความรักตอส่ิงที่เรียนตอเพื่อน ตอครู และตอ
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหมีศรัทธาตอการดํารงชีวิต ใหรูจักสรางความหวังเพื่ออนาคตของตนเอง ครูจึง
ตองมี “ศาสตร” คือ ความรูพื้นฐานในเรื่องตาง ๆ มากพอที่จะถายทอดใหเด็กไดรับตามวัยของเขาและยัง
ตองมี “ศิลป” คือวิธีการที่จะถายทอดซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะและวุฒิภาวะของผูเรียนในรูปแบบของ
กิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังตองมีใจที่รักในความเปนครู รักในสิ่งที่สอนและรักผูเรียน มี
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จิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตน ครูที่มีคุณภาพจึงตองมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้อยูในตัว จึงจะ
สรางศรัทธาและทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนได คุณสมบัติเหลานี้หากมีอยูในครูทานใด
ยอมจะเปนที่รักของนักเรียนและประสบความสําเร็จอยางสูงในการสอน 

 3.  เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ ทุกเวลา เด็กรูจักตัวเอง เห็น
คุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตนรับรูความหมายของการมีชีวิตอยู ยอมรับทั้งจุดดีและจุดดอย
ของ  ตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแกไข เขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงและรูวิธีปรับตนเองให
อยูในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดโดยไมเสียสุขภาพจิต รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอ่ืน มีเหตุผลและใจกวาง   
พรอมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบความภูมิใจของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กได
แสดงความสามารถบางสิ่งบางอยางใหผูอ่ืนไดรับรู การที่เด็กไดทําในสิ่งที่ชอบและถนัดและเมื่อประสบ
ความสําเร็จยอมนําความภูมิใจมาใหตัวเองและเกิดกําลังใจที่จะพัฒนาฝมือใหกาวหนาขึ้นไปอีก โดยท่ี
งานใดที่เด็กทําแลวเกิดความภาคภูมิใจ เด็กก็จะรักงานนั้นและอยากทําใหดียิ่ง ๆ ขึ้น ไปอีกและเมื่อเด็ก
รักงานนั้นแลวก็ยอมจะรักผูรวมงานแลวแผขยายไปถึงผูอ่ืน กลุมอื่นและอยากใหเขาประสบความสําเร็จ
บาง ดังนั้นภาระอีกประการหนึ่งของครูก็คือการชวยใหเด็กคนพบความสามารถของตนเองและเปด
โอกาสใหเด็กแสดงความสามารถนั้น ๆ ออกมา การที่ครูชวยใหเด็กคนพบความสามารถของตัวเอง
นอกจากจะสรางความภูมิใจใหเด็กแลว ยังชวยใหเด็กรูจักตัวเองมากขึ้น เห็นคุณคาของตัวเองและรัก
ตัวเองมากขึ้น เกิดภาพพจนที่ดีตอตัวเองในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจ ผูที่ยังไมประสบ
ความสําเร็จและอยากจะชวยเพื่อใหเขาประสบความสําเร็จบาง 

 4.  เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหเด็กได
คนพบความสามารถของตนเองที่ซอนเรนและรอการพัฒนาอยู ทําใหเด็กมีกําลังใจเรียน ไดมีโอกาสรับรู
วา วิทยาการแขนงตาง ๆ สามารถจะเปนประโยชนไดทั้งนั้น ถาเขาใสใจ มุงมั่น นอกจากนี้ยังตองใหเขา
ไดมีโอกาสเรียนเพื่อรูอยางลึกซึ้งและกวางไกล (learn to know) เรียนใหเขาใจและทําใหรูเคล็ดลับของ
การทําสิ่งตาง ๆใหประสบผลสําเร็จ (learn to do) และเรียนจนรูจัก และเขาใจวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของ
คนในอาชีพนั้น ๆ เสมือนเปนคนที่อยูในอาชีพนั้นจริง ๆ (learn to be) ทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับ
นั้นมาประยุกตเขากับตัวเองไดอยางกลมกลืนและสรางสรรค เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบขาง 
เมื่อเด็กมาโรงเรียนศักยภาพของเด็กจะเกิดการพัฒนาขึ้น เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดูและความสามารถที่ติดตัวเด็กมาตั้งแตเกิด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นศักยภาพ
หรือความสามารถพิเศษเหลานั้นจะเริ่มขยายตัวและแสดงออกมาหากเขาไดรับโอกาส จังหวะและแรง
กระตุนที่เหมาะสม ในที่สุดความสามารถ ความถนัด และความสนใจพิเศษ ของเด็กก็จะปรากฏเดนขึ้น
เปนลําดับ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กไดเลือกทําตามที่เขาชอบและสนใจจะชวยใหเขาได
พัฒนาตัวเองในดานนั้น ๆ ไดมากขึ้น 
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 5. บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจ ใหอยากคนควาหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเอง ในสิ่งที่สนใจ การที่เด็กไดเรียนบทเรียนที่สนุกแปลกใหมและเราความสนใจจะทํา
ใหเด็กได พัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสูความใหม เกิดความอยากรูอยากเห็น อยาก
ทดลอง เพื่อใหเห็นผลที่สมจริงอยากศึกษาใหลึกซึ้งเพิ่มเติมเกิดความตื่นเตนและภาคภูมิใจในขอคนพบ
ใหม ๆ และสามารถถายทอดแนวความคิดเหลานี้ใหผูอ่ืนทราบดวยความภูมิใจรักการเรียน มีระบบใน
การเรียนและเห็นประโยชนในการเรียนซึ่งไมไดขีดวงจํากัดอยูแตในหองเรียนแตอาจสัมพันธกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งความเปนไปในชีวิตและปรากฏการณตาง ๆ ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตในแตละ
ทองถ่ิน ในสวนของครูตองมีความตื่นตัวที่จะเปดใจใหกวางเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับเหตุการณ และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การจัดบทเรียนจึงตองคํานึงถึงเด็กเปนสวนใหญ โดยครูจะตองมีความตื่นตัว
และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น การเลือกบทเรียนเขามาในโครงการเรียนจะตองคํานึงถึงเด็กเปนสําคัญ 
ครูตองทําโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่ไมนากลัว ไมเกิดความเครียด เพื่อใหเด็กทุกคนอยากมาโรงเรียน ครู
ที่มีคุณภาพคือครูที่สามารถดึงความสุขเขามา ไวในหองเรียนหรือดึงบทเรียนไปสัมพันธกับสิ่งนอกหอง
ไดแทจริงแลวบทเรียนที่มีคุณภาพ ประกอบดวยขอปลีกยอยหลายขอแตละขอจะสงผลใหเด็กเห็น
ประโยชนคุณคาของสิ่งที่เรียนได บทเรียนที่มีคุณภาพ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1.  สวนเนื้อหาและกิจกรรม 
 1.1  มีความแปลกใหมที่นาตื่นเตน 
 1.2  เราใจใหอยากติดตามไมอยากขาดเรียน 
 1.3  มีการเชื่อมโยงความรูจากเกาไปใหม 
 1.4  มีกิจกรรมสนุก ๆ ไมนาเบื่อ 
 1.5  ตอบสนองความอยากรูอยากเห็น 
2.  สวนพัฒนาตน 
 2.1  ขยายวงความรูออกไปสูโลกกวาง 
 2.2  จูงใจใฝหาความรูดวยตนเอง 
 2.3  เรียนรูการทํางานที่สรางสรรค 
 2.4  เรียนรูวิธีทํางานเปนกลุม 
 2.5  ใจกวางและรูจักการยอมรับ 
3.  สวนสรางเสริมทัศนคติ 
 3.1  ไดคนพบตัวเองและความสามารถของตน 
 3.2  เขาใจชีวิตและธรรมชาติตามวัยที่จะรับได 
 3.3  เห็นคาของความเปนมนุษย 
 3.4  เขาใจและเห็นคณุคาทองถ่ินของตน 
 3.5  รักและเห็นประโยชนของการเรียน 
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 นอกจากแนวการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะตองปรับเปลี่ยนแลว แนวการประเมิน    
การพัฒนาของเด็กก็จะตองเปลี่ยนไปดวย ดังนั้นในการประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกระดับโดย      
การพุงความสนใจไปสูการสอบและเนนดานวิชาการเพียงดานเดียว จึงเปนเสมือนการประเมินคาของ
คนเพียงดานเดียวกันแตดานอื่น ๆ ถูกลดความสนใจลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของความเปนไทย คุณคาของความรักและ
อาทรตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมและที่สําคัญคือ คุณคาและความสามารถของตนเองในการที่จะเกิด
ความรู ความคิด รูจักไตรตรอง การควรไมควร รูจักปรับปรุงคุณลักษณะใหสงางามและเหมาะสม รูจัก
วางตัวอยางถูกกาลเทศะ มีสุนทรียภาพ มีความสุขุมรอบคอบ และเพียบพรอมดวยคุณธรรม พึ่งตนเองได
และเปนที่พึ่งของผูอ่ืนได 

 ดวยเหตุนี้ การประเมินผลพัฒนาการของเด็กแตละคนจึงตองประเมินในภาพรวมของ
ความเปนเด็กผูนั้นและประเมินอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเขาจนวันที่เขาออกจากโรงเรียนไป และจะตอง
เปนการประเมินที่ไมทําใหเด็กเกิดความเครียดเพราะเขาจะไดมีโอกาสในการประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อนดวย 

 6. ส่ิงที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ส่ิงที่เด็กไดเรียนรูตองสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ไมจํากัดอยูเฉพาะในบทเรียนแตสามารถนํามาประยุกตใชไดในสภาพ
ความเปนจริงเกิดประโยชนและมีความหมายตอตัวเด็กทั้งยังสามารถพยากรณคาดคะเนหรือตั้งขอ
สันนิษฐานตาง ๆ อันจะนําไปสูการคนควาเพื่อพิสูจนความเปนจริง รูจักสืบเสาะหาคําตอบตอขอสงสัย
ตาง ๆ จากแหลงวิทยาการ รูจักวิเคราะหเหตุการณหรือสภาพการณตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความคิด
เปนของตนเอง มีจุดยืนที่แนนอน และมีความเชื่อมั่นในตนเองพอที่จะไมตกเปนเครื่องมือของใครหรือ
เปนเหยื่อของผูไมประสงคดี รูวิธีดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือแนะนําผูอ่ืนได
เมื่อเขาเติบโตขึ้น 

 ในชีวิตของคนเรายอมตองเผชิญกับสภาวการณที่อยูลอมรอบตัวเราซึ่งมีทั้งที่เปนปญหา
และเปนความสําคัญตอความสําเร็จอันนาชื่นชมยินดี เมื่อเราเกิดมาและเจริญเติบโตขึ้นก็ไมไดรูทุกอยาง
หากแตจะเก็บเกี่ยวจากการเรียนรู ซ่ึงจะไดจากบาน โรงเรียน สังคมและธรรมชาติที่แวดลอมตัวเราอยู  
เหตุการณตาง ๆ ที่เราไดประสบไมวาจะทางตรงหรือทางออมหากเรารูจักแยกแยะจับประเด็นก็จะ
สามารถนํามาเปนบทเรียนไดทั้งนั้น หนาที่สําคัญของครูก็คือการพิจารณาบทเรียนตาง ๆ ที่มีทั้งในและ
นอกหลักสูตร พยายามใหบทเรียนแตละเนื้อหามีความหมายและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการของครูที่จะใหเด็กเขาใจและชวยกันคนหาแลวสรุปหลักการนําไปใช 
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 1.4  ปจจัยท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียน 
  จากการที่ศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความสุขในการเรียน มีนักการศึกษาหลายทานที่
กลาวถึงปจจัยตาง ๆ อันเปนแนวทางที่จะทําใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียน 
   พระธรรมปฎก (2541 : 44) ไดกลาวถึง การศึกษา กับการเขาถึงความสุขที่แทจริง หนาที่
ของการศึกษาในความหมายนี้ มีดังนี้ 

1. ฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักปฏิบัติตอชีวิตหรือดําเนินชีวิตอยางถูกตองมีความสุข 
2. ฝกฝนใหคนรูจักแกปญหาชีวิตและหาทางออกจากความทุกขไดดวยดีโดยไม

กอใหเกิดโทษพิษภัยแกผูอ่ืนและแกสังคม 
3. พัฒนาคนใหรูจักแสวงหาและเสพความสุข ทางวัตถุอยางถูกตองปราศจากโทษพษิภยั

ไรการเบียดเบียน และพรอมที่จะใชส่ิงอํานวยความสุขนั้น ๆ ในทางที่เกื้อกูลแกผูอ่ืนและแกสังคม 
4. พัฒนาคนใหพรอมและมีความสามารถบางอยางในการที่จะเอื้ออํานวยความสุขแกผูอ่ืน 

และแผขยายความสุขออกไปในสังคม 
  วิชัย   วงษใหญ (2542 : 12) กลาววา กระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนใชสมองทั้ง
สองซีก อยางสมดุล ภายในสมองจะมีสารสุขหรือสาร เอนโดรฟน (endorphin) จะหลั่งออกมาจากตอม
ไรทอใตสมอง ซึมเขาสูกระแสโลหิตไหลเวียนไปทั่วรางกาย ทําใหผิวพรรณผองใส ใบหนาสดชื่น 
ภูมิคุมกันถูกเสริมแรงรางกายแข็งแรง เปนผลทําใหผูเรียนมีความสุข มีอารมณดี ราเริงเบิกบาน 
  ศันสนีย   ฉัตรคุปต (2544 : 24 - 30) กลาวถึงสิ่งที่จะทําใหนักเรียนมคีวามสุขในการเรียนรู 
คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการเรียนรูที่มีความสุข มีความสนุก
ประทับใจผูเรียนและเนนการลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนจําไดในสิ่งที่เรียนและสนุกที่จะไดเรียนรู ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู 
2. จัดการเรยีนรูที่สนุก ประทับใจผูเรียน มีเร่ืองอารมณเขามาเกี่ยวของ 
3. จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม 
4. จัดการเรียนรูที่บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับ

ความเปนจริงของชีวิต 
5. นําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ดนตรี ศิลปะ เขามาผสมผสานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลวยังมีปจจัยอ่ืนที่จะทําให         

นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูอีกไดแก 
1. ความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนกับพอแมผูปกครอง ครู และเพื่อน 
2. นักเรียนที่จะเรียนอยางมีความสุขในการเรียนรูหรือเรียนอยางมีความสุขนั้นจะตองมี

ภาวะทางจิตใจความรูสึกนึกคิด อารมณ ที่ไมเบื่อหนายการเรียน ไมรูสึกวาเปนความจําเปนที่ตองเรียน 
หรือถูกบังคับใหเรียนซึ่งเปนหนาที่ของบุคคลรอบขางที่จะสงเสริมใหเด็กรูสึกวาสิ่งที่กําลังเรียนรูเปนสิ่งที่
มีคุณคา 
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3. ครูตองใชจิตวิทยาในชั้นเรียนที่จะชวยใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน โดยการทําให
นักเรียนรูสึกมั่นใจในตนเอง ซ่ึงการใชคําพูดของครูจะมีอิทธิพลอยางมหาศาลในการที่จะทําใหนักเรียน
มีความสุขในการเรียนรูของนักเรียน 

4. ครูและผูปกครองตองพัฒนาอารมณที่เปนสุขของนักเรียนที่เรียกวาอีคิว (ความฉลาด
ทางอารมณ) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขได 

5. ความรักและศรัทธาของนักเรียนที่มีตอครู 
6. ผูบริหารสนับสนุนใหกําลังใจครู และอํานวยความสะดวกทกุทางในการจัดการเรียนการสอน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ก : 33 - 35) ระบุองคประกอบที่จะ

สงเสริมใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนดังนี้ (ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข) 
1. เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง 
2. ครูมีความเมตตา จริงใจและออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง 
3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ทุกเวลา 
4. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
5. บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ 
6. ส่ิงที่เรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ก : 82) ไดกลาวถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียนไวดังนี้ 

1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของเด็ก 
แตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายไปสูความรูแขนงอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจตอ
ชีวิตและโลกรอบตัว 

2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน การนําเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลา และไมนอย
เกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตาง ๆ ของเด็ก
รวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตาง ๆ คิดปญหาอยางมี
ระบบ 

4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่ หรือ เวลา และทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรูอยางเทาเทียมกัน 
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5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้น ๆ เปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใชจูงใจเด็ก นุมนวลใหกําลังใจและ
เปนไปในเชิงสรางสรรค 

6. ส่ือที่ใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย ซ่ึงกําหนด
ไวอยางชัดเจน คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนจนรูชัด (Learn to know) เรียนจนทําได (Learn to do) 
และเรียนเพื่อจะเปน (Learn to be) 

7. การประเมินผล มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย 
 1.5  ความสําคัญของการมีความสุขในการเรียน 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการมีความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวามีนักการ
ศึกษาทานสําคัญทานหนึ่งคือ ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2544: 31) ไดกลาวถึงประโยชนของการมีความสุขใน
การเรียนรูวาเมื ่อเด็กมีความสุขในการเรียนรูจะทําใหเด็กเรียนรูที ่จะดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
ดํารงชีวิตอยางคนที่มีประสิทธิภาพ ดํารงชีวิตอยางคนที่คิดถึงประโยชนของสังคมและประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตนเปนคนที่มีความสุขในการที่จะชวยเหลือผูอ่ืนเปนคนที่มีความสุขในการที่จะ
เรียนรูส่ิงใหม ๆ เปนคนที่มีความสุขที่จะทํางานและที่สําคัญที่สุดคือ เปนคนที่มีความสุขในการกระทํา
ประโยชนใหกับประเทศชาติและสืบตอส่ิงที่เปนความดีและความสุขนี้ไปจนถึงลูกหลานของเขาเหลานั้น
ตอ ๆ ไป 
 1.6  ลักษณะพฤติกรรมและความรูสึกท่ีมีความสุขในการเรียนของเด็กปฐมวัย 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียน พบวามีนักการศึกษาหลายทาน 
ไดกลาวถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของการที่นักเรียนมีความสุขในการเรียนดังตอไปนี้ 
  พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2532 : 106) กลาวถึงลักษณะของนักเรียนที่มีความสุขใน
การเรียน มีลักษณะเปนความสดชื่น ความผองใส เบิกบาน ความปลอดโปรง ปราศจากปญหา หรือ
แกปญหาได ไรความขุนมัวเศราหมอง เยือกเย็นสงบสุข 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 18) กลาวถึง คณุลักษณะของนักเรียน ที่มคีวามสุขในการเรียน มี
ดังนี ้

1. สุขที่ไดเรียนสิ่งที่ตองการเรียน 
2. สุขจากการมีปญญา 
3. สุขภาพกายดี 
4. สุขภาพจิตดี 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 13) กลาววา ลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนที่มีความสุข มีดังนี้ 

1. รางกายแข็งแรง 
2. ราเริงแจมใส 
3. จิตใจเขมแข็ง 
4. มีความสุขในการเรียนรูและการทํางาน 
5. มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง 
6. มนุษยสัมพันธดี 
7. ปลอดพนจากอบายมุข 

 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2543 : 7) กลาววานักเรียนที่มีความสุขในการเรียน จะมี
ความรูสึกและพฤติกรรมดังนี้ 

1. ปรับตัวไดดี 
2. มีอารมณขัน 
3. สรางสรรคส่ิงใหม ๆ  
4. มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
5. นําพาความอดทน 
6. ฝกฝนการใหอภัย 
7. สดใสราเริง 
8. มีอารมณบันเทิงในจิตใจ 

 ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 92) กลาวถึงพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
สามารถจําแนกไดเปน 3 ดาน 
 1.  ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข เปนการที่นักเรียนสนุกสนานกับ
แบบฝกหัด  "จินตนาการถึงโลกที่มีความสุข" สนุกกับการเลนเกมกับเด็กๆ ในชั้น และการรองเพลงที่
กอใหเกิดความรูสึกเปนสุข 
 2.  ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข เปนการที่นักเรียนสามารถสื่อสารเปนคําพูดหรือ
ภาพวาดถึงโลกที่เปนสุข การระบุส่ิงดีๆ ที่นักเรียนมีสวนรวมทําในการพูดคุยถึงประเด็นสะทอน
ความคิดวา "เมื่อไดกระทําสิ่งที่ดี ก็เปนสุขกับตนเอง" การคนหาความรูสึกของตนเอง เมื่อผูคนพูดไมดี
หรือพูดดี และความคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใหความสุขแกผูอ่ืน 
 3.  ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข เปนการระบุคําพูดที่
ทําราย ผูอ่ืน และคําพูดที่ใหความสุขแกผูอ่ืน การมีสวนรวมในการพูดคุยในชั้นเรียนวาจะสามารถอดทน
ทั้งกับตนเองและผูอ่ืน การฝกเปนผูมีความปรารถนาดีตอทุกคนในหองเรียนในชวงที่ทําแบบฝกหัดการ
อยูอยางเงียบๆ 
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1.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุข 
เนื่องจากการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสุขของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย  และใน

ตางประเทศ ปจจุบันยังมีจํานวนนอยมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาผลการวิจัยตางๆ ที่ผูวิจัยคิดวามีความ
เกี่ยวของกับ   ความสุขของเด็กปฐมวัย โดยไมจํากัดชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อคนหา และยืนยันตัวแปรที่นาจะ
สงผลตอการรับรูความสุข และเปนตัวแปรที่นาเชื่อถือได อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนผลการวิจัยในครั้ง
นี้อีกดวย ซ่ึงผล  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสุข มีดังตอไปนี้ 

งานวิจัยในประเทศ 
ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2544 : 25) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การเรียนรูอยางมีความสุข” สารเคมีใน

สมองกับความสุขและการเรียนรู  พบวา การเรียนรูอยางมีความสุข โดยการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญ
ที่สุด จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม นําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย 
ดนตรี ศิลปะ เขามาผสมผสาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความสุข สมองจะมีการหลั่งสารเคมีเกี่ยวกับ
ความสุข เชน โดปามีน และสารเคมีที่เกี่ยวของกับสติปญญา และการเรียนรู เชน อะเซทิลโคลิน จะมีผล
ตออารมณเกิดความสุขในการเรียนรู 

มารุต   พัฒผล (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสุข
ในการเรียนรู พบวา ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการ
ปรับตัว และเจตคติตอครูผูสอน สงผลทางบวก ตอความสุขในการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ตัวแปรอิสระระดับ หองเรียน ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลทางบวก
ตอความสุขในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณลักษณะของครูผูสอนสงผล
ทางบวกตอความสุขในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

งานวิจัยในตางประเทศ 
เฟลนเดอร (ชิรวัฒน นิจเนตร. 2526 ; อางอิงจาก Flanders. 1959) ไดทําการวิจับพบวา การที่ครู

ใหการยกยอง และใหกําลังใจนักเรียน รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน จะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสัมพันธที่ดีทางดานอารมณ และสังคมภายในหองเรียนไดเปนอยางดี 

ยัง (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. 2530 ; อางอิงจาก Young. 1972) ไดทําการวิจัยพบวาการจัดประสบการณ 
การเรียนรูโดยใหนักเรียน ไดรวมกันทํากิจกรรมเปนกลุม จะทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนกันเอง
มากขึ้น และนักเรียนจะรูสึกสบายใจ และไมเครงเครียด กับการทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

ฟแลนด (Phelan. 1999) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของนักเรียนและครูที่มีตอ
สภาพบรรยากาศในโรงเรียนจํานวน 9 โรงเรียน ในเมืองบารเกน รัฐนิวเจอซี่ โดยเปนโรงเรียนรัฐบาล 
จํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนทางศาสนา 2 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 1 โรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา 
การรับรูสภาพบรรยากาศในโรงเรียนของครูและนักเรียนมีความสัมพันธกัน  นอกจากนี้ยังพบวา
คุณลักษณะของครูที่ดูแลเอาใจใสนักเรียนและมีลักษณะความเปนมิตร จะทําใหนักเรียนมีความรักใน
การเรียนและมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน และใชชีวิตอยูที่โรงเรียน 
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จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุด ตลอดจนคุณลักษณะของครูที่ดูแลเอาใจใส  และมีลักษณะความเปนมิตร ทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความสุข 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 2.1  ความหมายของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 1) ใหความหมายวา กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต
หมายถึง โปรแกรม การศึกษาที่นําเสนอกิจกรรมคุณคาที่ใหประสบการณและวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย
สําหรับครูผูสอน ชวยใหทั้งเด็กเล็กและเด็กโตไดคนหาและพัฒนาคุณคาในตนเองและคุณคาทางสังคม 12 
ประการ ไดแก ความสงบ ความเคารพ ความรัก ความรับผิดชอบ ความสุข ความรวมมือ ความซื่อสัตย 
ความถอมตน ความอดทน ความเรียบงาย อิสรภาพ และความเปนหนึ่งเดียวกัน 
 2.2 ความสําคัญของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
  ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 1) กลาววา กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มีความสําคัญ
ตอบุคคลที่จะชวยใหบุคคลคิดถึงและสะทอนคุณคาตางๆในทางปฏิบัติ ซ่ึงเกี่ยวโยงกับตนเอง ผูอ่ืน 
ชุมชนและสังคมโลกโดยรวม กอใหเกิดความเขาใจ แรงจูงใจ และความรับผิดชอบตอการอยูรวมกัน
ของคนในสังคม รูถึงวิธีการนําไปปฏิบัติเพื่อพฒันาคุณคาเหลานั้น เปนการสงเสริมการศึกษาทั้งทางดาน
ที่เปนความรูและ     ความประพฤติที่มีคุณภาพตอการดําเนินชีวิตซึ่งนําไปสูการเจริญเติบโต การพัฒนา
ในทุกดาน ทั้งดาน  รางกาย สติปญญา อารมณ และทางจิตวิญญาณ เพื่อใหนักเรียนผสมผสานตนเอง
เปนสวนหนึ่งของชุมชนดวยความเคารพ ความรัก มีความสุขกับทุกคนอยางมั่นใจ และมีเปาหมาย 
 2.3 สถานภาพความเปนมาของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 
 ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 2-3)  กลาวถึงสถานภาพความเปนมาของโปรแกรม
การศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตไวดังนี้ 
 2.3.1   สถานภาพในปจจุบัน 
   โปรแกรมการศึกษา “คุณคาเพื่อชีวิต” เปนหนวยงานที่ไมหวังผลกําไรซึ่งเปนการ
รวมตัวกันของนักการศึกษาทั่วโลก และไดรับการสนับสนุนจากองคการยูเนสโก (UNESCO) และไดรับ
การอุปถัมภ โดยคณะกรรมการจากองคการยูนิเซฟ (UNICEF) แหงประเทศสเปน กลุมสังคมโลก (The 
Planet Society) และบราหมากุมารี  มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (The Brahma Kumaris) ภายใตการให
คําปรึกษาของกลุมการศึกษาองคการยูนิเซฟ (The Educational Cluster of UNICEF) แหงนิวยอรค 
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  โปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต ประกอบดวย กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสําหรับเด็ก
อายุระหวาง 3 - 7 ขวบ  นอกจากนี้ยังมีหนังสืออีกหาเลม ไดแก : กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสําหรับเด็กอายุ
ระหวาง 8 - 14 ป กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสําหรับเด็กวัยหนุมสาว คูมือฝกอบรมนักการศึกษา คูมือฝกอบรม
พอแม และหนังสือกิจกรรมคุณคาสําหรับผูอพยพล้ีภัยและเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม 
  นักการศึกษาทั่วโลกไดรับการสงเสริมใหใชประโยชนจากมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง
ของตนขณะที่สอดแทรกเรื่องของคุณคาเขาไปในกิจกรรมประจําวันและหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ในชุดหนังสือคุณคาเพื่อชีวิตเหลานี้บรรจุกิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมที่ใหคิด
ไตรตรองและสรางจินตนาภาพนั้นจะกระตุนนักเรียนใหเขาถึงการสรางสรรคและพรสวรรคที่ซอนอยู
ภายใน กิจกรรม  การติดตอส่ือสาร จะสอนนักเรียนใหรูจักนําทักษะทางสังคมที่ใหความสงบสุขมาใช         
กิจกรรมทางดานศิลปะตาง ๆ บทเพลง และกิจกรรมเขาจังหวะจะชวยบันดาลใจใหนักเรียนได
แสดงออกขณะที่สัมผัสกับคุณคาที่เรียนอยูในเวลานั้น กิจกรรมที่เปนเกมชวยกระตุนความคิดและ
สนุกสนาน การพูดคุยภายหลัง  กิจกรรมเหลานั้น จะชวยนักเรียนใหคนหาผลกระทบของทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตาง สวนกิจกรรมอื่น ๆ กระตุนใหเกิดการตระหนักรูถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ตอ
สังคม และความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาความเคารพในตนเองและความอดทนจะดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องตลอดแบบฝกหัดตาง ๆ  
 23.2  ความเปนมา 
  โปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต พัฒนามาจากโครงการนานาชาติ ซ่ึงเริ่มตนเมื่อป   
ค.ศ. 1995  โดยบราหมา  กุมารี ในการเฉลิมฉลองครบรอง 50 ป ขององคการสหประชาชาติ โครงการนี้
เรียกวา “โครงการแบงปนคุณคาเพื่อโลกที่ดีขึ้น” โดยมุงเนนถึงคุณคาสากล 12 ประการ แนวคิดซึ่งนํา    
มาจากหลักการในบทนําของกฎบัตรแหงองคการสหประชาชาติคือ “เพื่อยืนหยัดถึงความศรัทธา ใน
สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย...” 
  หนังสือ “คุณคาเพื่อชีวิต : คูมือแนะนํา”  (Living Values : A Guidebook) ไดจัดทํา
ขึ้นมาใหเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม โดยประกอบดวยคําอธิบายความหมายของคุณคาหลักทั้ง 12 
ประการ พรอมทั้งเสนอมุมมองใหแกผูคนสรางสรรคคุณคาขึ้นในตนเองและหลอเล้ียงการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกเหลานี้ไวรวมไปถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมกลุมตลอดจนบรรลุกิจกรรม
คุณคาสําหรับเด็กในหองเรียนไวดวยเล็กนอย หลักสูตรการเรียนการสอนฉบับรางนี้ไดกลายเปนแรง
บันดาลใจและแรงกระตุนใหเกิด โครงการริเร่ิมกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  Living values : An Education 
Initiative (LVEI) 
  LVEI  ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อนักการศึกษา 20 คน จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่สํานักงาน
ใหญของยูนิเซฟ (UNICEF) ในกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 เพื่อรวม
ปรึกษาหารือถึงความตองการของเด็กและประสบการณของตนจากการสอนเรื่องของคุณคาและวิธีที่
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นักการศึกษาสามารถสอดแทรกคุณคาตางๆ เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต นักการศึกษา
เหลานี้ยึดหลักจากหนังสือ “คุณคาเพื่อชีวิต : คูมือแนะนํา” (Living Values : A Guidebook) และ “คํา
ประกาศวาดวยสิทธิเด็ก” มาเปนกรอบในการจัดทํา และรวมตกลงเปนเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่มีคุณคาเปนพื้นฐานเพื่อใหแพรกระจายทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่
กําลังพัฒนาชุดหนังสือคูมือ The Living Values Educators kit” เสร็จพรอมทดลองใชในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2540 และไดมีการพัฒนา อยางเปนรูปธรรมนับจากนั้น 
 2.4   แนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 
  นักการศึกษาทั้งหลาย ไดตระหนักถึงความจําเปนในการชวยใหเด็กและเยาวชนสํารวจ
และพัฒนาคุณคาชีวิตเพิ่มขึ้นในแตละวัน ส่ิงที่งายที่สุด คือการเปนแบบอยางในการแสดงคุณคาที่ดี     
เด็กและเยาวชนที่ดีควรไดรับการพัฒนาพฤติกรรมคุณคา ผานกิจกรรมที่ดีงามโดยเฉพาะโปรแกรม
การศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (Living Values : An Educational Program, LVEP) ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยความเชื่อ
หลัก 3 ประการ ดังนี้  
  ประการที่ 1 คุณคาสากลสอนความเคารพและศักดิ์ศรีแกทุกคน การเรียนรูที่สนุกสนาน
กับคุณคาตางๆ ยอมชวยสงเสริมใหมีการปฏิบัติดีทั้งในระดับบุคคลและสังคมในวงกวาง  
  ประการที่ 2 ผูเรียนแตละคนใสใจในคุณคาและมีความสามารถที่จะเรียนรูและสรางสรรค
ในเชิงบวก เมื่อไดรับโอกาสเชนนั้น   
  ประการที่ 3 ผูเรียนยอมเติบโตงอกงามเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณคาในบรรยากาศที่
ปลอดภัย และสรางสรรคของการใหความเคารพ และใสใจซึ่งกันและกัน ที่ซ่ึงผูเรียนไดรับการยอมรับ
วาเปนผูที่สามารถเรียนรูที่จะเลือกทางเดินที่พึงประสงคของสังคมได 
  แนวความคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตที่เ ร่ิมจากการสรรสราง
บรรยากาศแหงคุณคาเพื่อชีวิต ดังภาพ 
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ภาพประกอบ 2  แนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 

 

1. การสรรสรางบรรยากาศแหงคุณคา 
Values_Based Atmosphere 

2. การกระตุนคุณคา 
Values Stimulus 

 
2.3 การรับรูขอมูล 

Receiving 
information 

 

2.2 การสํารวจคุณคา
ในโลกที่เปนจริง 

Exploring Values in 
The Real World 

2.1 การสะทอน 
ความคิดและกจิกรรม  
Reflecting Intemally 
Imagining and Reflective 
Activities 

3. การอภิปราย 
Discussion 

4. การสํารวจความคิด
Exploration of Ideas 

4.1  การแสดงออกซึ่ง
ความคิดสรางสรรค 
Creative Expression 

4.2  การพัฒนาทักษะ 
Skill Development 

4.3  การเชื่อมโยงสูสังคมสิ่งแวดลอม
และโลก 

Society Environment and The World 

4.2.1 ทักษะทางอารมณ
ของบุคคลและสังคม 

4.2.2 ทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

5.  การถายโยงการเรียนรูบูรณาการคุณคาในชีวิต  
Transfer of Learning Integrating In Life 

               ท่ีมา:  สุวนี  เชื้อกุล. (2548). การใชกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (Living Values : An 
Educational Program) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยของเด็กอายุ 5-6 ป. หนา 36  ;         
(อางอิงจาก Tillman. 2002 : 5) 
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 จากภาพแนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต มีรายละเอียดสําคัญดังตอไปนี้ 
(สุวนี  เชื้อกุล.  2548 : 37-41 ; อางอิงจาก Tillman. 2002  : 5) 
 2.4.1 การสรรสรางบรรยากาศแหงคุณคา 
  เปนขั้นตอนสําคัญอันดับแรกของการพัฒนาจริยธรรมหรือคุณคาชีวิตระหวางการ
ฝกหัดของครูที่จะจัดการเรียนรู ครูจะตองจัดการใหผูเรียนไดสัมผัสกับความรูสึกวาเปนที่รัก เปนที่
เขาใจ เปนที่เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน รูสึกวามีคุณคา มีความเขาใจตอกันภายใตความรูสึกปลอดภัย 
เด็กจะไดรับการฝกที่สรางบรรยากาศที่มีคุณคาเปนพื้นฐานตามแนว LVEP ในระหวางชวงเวลาที่ครู
จัดการเรียนรูใหกับเด็ก ครูจะตองทําตนเองใหมีคุณสมบัติที่สรางบรรยากาศที่มีคุณคาเปนพื้นฐาน 
(Values-Based Atmosphere) ในการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 
  1) ทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนท่ีรัก อบอุน เอาใจใส เอื้ออารี มองเห็นและตอกย้ํา
คุณคาในตัวนักเรียน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง สรางสิ่งแวดลอมใหนักเรียนพัฒนาไดรอบดาน 
  2) ทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนท่ีเขาใจ รับฟงอยางเปดใจโดยไมคาดหวังจะไดรับ
คําตอบอยางใดอยางหนึ่ง ใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกที่จะยอมรับหรือหา
คําตอบตอความตองการและปญหาของตน เปดใจกวาง ยืดหยุนตอความคิดเห็นของนักเรียน 
  3) ทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนท่ีเคารพ รับฟงอยางตั้งใจในสิ่งที่นักเรียนพูด ใหเวลา
นักเรียนที่จะเจาะลึกเขาไปรับรูอารมณที่อยูเบื้องหลังคําพูดของนักเรียน วางกติกาการอยูรวมกับนักเรียน
ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน วางขอกําหนดใหชัดเจนเมื่อนักเรียนไมปฏิบัติตาม น้ําเสียงของครูตองเจือ
ดวยความจริงใจ / จริงจัง / เอาใจใส / ใหกําลังใจ / หนักแนน / ชัดเจน / กระตือรือรน 
  4) ทําใหนักเรียนรูสึกวามีคุณคา  แสดงความกระตือรือรนตองานที่นักเรียนทํา 
ส่ือสารใหนักเรียนรูวาครูนั้นมีความหวังในตัวนักเรียนสูง เพราะครูเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียน 
ยอมรับในสิ่งที่นักเรียนเปน ทาทาย / ใหเปาหมายที่นักเรียนไดรับยอมเพิ่มความสนใจและความเชื่อมั่น
ใหแก   นักเรียน ชมเชยความสําเร็จ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของนักเรียน กระตุนใหเกิดความ
กระตือรือรน และใหความสุขแกนักเรียนโดยสื่อสารดวยสายตาและสีหนา ใหแสดงความพอใจและเปน
สุขใจ  ความสรางสรรคของนักเรียน แมบางครั้งนักเรียนอาจทําไมไดดีเทาที่ควร 
  5) ทําใหนักเรียนรูสึกวาปลอดภัย / สอนเปนตัวอยางใหนักเรียนเห็นวาความผิดนั้น
เปนบทเรียนและเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น สรางบรรยากาศของการไมสรางความ
เจ็บปวดแกใคร  ใหแนวทางสิ่งที่ควรประพฤติแกนักเรียน อะไรควรทํา / ไมควรทํา เขาใจนักเรียนเพื่อ
ชวยใหนักเรียนตัดสินใจไดดีขึ้น มั่นคง / ชัดเจนในกติกาที่วางไว 
 2.4.2  กระตุนคุณคาเพื่อชีวิต 
   ในแตละกิจกรรมคุณคาชีวิตจะเริ่มจากการกระตุนคุณคา โดยมีวิธีการ 3 ประการ 
ไดแก การรับรูขอมูล การสะทอนความคิดและการสํารวจคุณคาในโลกที่เปนจริงในทุกสาระสําคัญ 
สามารถนําประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับคุณคามาอภิปรายได ซ่ึงไดนําเสนอไวในเอกสารฉบับกิจกรรม 
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    1) การรับรูขอมูล 
      เปนวิธีการดั้งเดิมที่ครูมักใชในการสอนคุณคาหรือจริยธรรม วรรณกรรม และ
ขอมูลทางวัฒนธรรม เชน แหลงในการสํารวจคุณคาที่ดี เด็กและเยาวชนควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับคุณคา 
ซ่ึงเปนตัวอยางการประสบความสําเร็จดวยคุณคาที่สําคัญ ความเขาใจเปนสิ่งสําคัญในการสอนคุณคา
เพื่อใหพัฒนาชีวิตอันยาวไกล 
    2)    การสํารวจคุณคาในโลกที่เปนจริง 
     ในหลากกิจกรรมนิยมใชเกม สถานการณจริง ขาวหรือเนื้อหาจากบทเรียน 
ตัวอยางเชน หนวยการเรียนรูเร่ือง ความซื่อสัตย เร่ิมจากกิจกรรมกระตุนคุณคาโดยเลาเรื่องกิจกรรม
ตอไป ผูเรียนจะสรางสรรคการแสดงมีการรวมมือกันศึกษา แตละหนวยการเรียนออกแบบจากแนวคิด
เชิงจิตวิทยาไดหลากหลายวิธี 
    3)  การสะทอนความคิด 
     จินตนาการและกิจกรรมสะทอนความคิดชวยใหผูเรียนไดคิดดวยตนเองได 
ตัวอยางเชน เด็กจินตนาการถึงสันติสุขแหงโลกดวยตัวเอง กระบวนการสรางสรรคความคิดดวยตนเอง 
และเปนขั้นที่สําคัญเกี่ยวกับการเสริมสรางความรูสึกในคุณคาหรือจริยธรรม ถือเปนพันธะของกลุมหรือ
องคกรที่พัฒนาแนวคิดรวมของอนาคต เพื่อสรรสรางหลักการรวมกัน ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึง
เปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาความคิด 
  2.4.3 การอภิปราย 
    การอภิปรายเปนสวนสําคัญของการเรียนรู การเคารพซึ่งกันและกัน การเรียนรู
ความรูสึกของผูอ่ืน เด็กที่ชอบทํารายผูอ่ืน อาจเขาใจวาผูอ่ืนคิดอยางไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน โดย
เรียนรูจากกลุมหลายประการไดแก การพัฒนาทางดานอารมณ การเคารพตน การเห็นอกเห็นใจ การ
ควบคุมตน เปนตน  
  2.4.4 การสํารวจความคิด 
    การอภิปรายอาจเกิดจากการสะทอนความคิดของตนหรือกลุมยอย เพื่อเตรียม
โครงการศิลปะ การเดินทางหรือการแสดงอภิปรายที่นําไปสูแผนผังความคิดในคุณคา และในทาง
ตรงกันขาม ซ่ึงเซนเยใหแงคิดวา ระบบการคิดชวยใหบุคคลเรียนรูที่จะเขาใจดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยาง
มปีระสิทธิภาพ การอภิปรายจากกลุมยอยสงผลตอจริยธรรมที่แตกตางกัน เชน ปญหาของโลก 
   1) การแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค 
    ศิลปะเปนสื่อกลางชวยใหผู เ รียนแสดงออกซึ่งความคิด  และความรูสึกที่
สรางสรรคและชวยใหเห็นคุณคาของตน การวาด การระบายสี การเคล่ือนไหวและเกม เปนกิจกรรมที่
แสดงออกไดดี ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการทําความเขาใจและการแสดงออกมา การใชดนตรีก็เปนสื่อที่
สําคัญ ไมเพียงแตจะสรางจิตสํานึกแลวยังเปนกิจกรรมบําบัดได เด็กๆ รองเพลง และเลนซึ่งเปนทาง
เสริมพลังที่ดี 
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   2) การพัฒนาทักษะ 
    กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตตองการพัฒนาทักษะหลายดาน ดังนี้ 
     - ทักษะทางอารมณของบุคคลและสังคม  ประกอบดวยทักษะการผอนคลาย 
(relaxation) และการฝกเพงรวมชวยใหรูสึกสงบ สบาย ลดเครียด เด็กที่มีความทุกขมีปญหามาก และ       
คับของใจ โกรธงาย อยูไมนิ่ง อาการเหลานี้เปนสวนหนึ่งของความเครียด เมื่อรับรูส่ิงที่ไมปลอดภัย 
สวนสมองที่เรียก คอรเทกซ (cortex) จะหยุดการทํางาน และกอใหเกิดอารมณรุนแรง ซ่ึงเปนหนาที่ของ
ระบบลิมบิค (limbic system)  โจเซฟ เลอดุกซ (Joseph LeDoux) เปนนักประสาทวิทยา ที่มหาวิทยาลัย
นิวยอรค ศึกษาการทํางานของอมิกดาลา (amygdala) พบวาเซลลประสาทที่เชื่อมกับอมิกดาลา คือ        
ทาลามัส (thalamus) ซ่ึงเปนดานรับขอมูลของสมองเมื่อมีการลัดวงจร จะทําใหอมิกดาลารับรูขอมูล
โดยตรง โดยไมผาน นีโอคอรเท็ก (neocortex) ทําใหคนควบคุมอารมณไมได ทักษะสวนตนนั้นสามารถ
ฝกไดโดยการพูดถึงคุณคาของตนกับตนเอง ตั้งเปาหมายและความรับผิดชอบ 
    - ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล การมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional 
Intelligence) ฝกไดจากกิจกรรมที่สะทอนจากความเขาใจ บทบาทของการมุงรายความกลัว และความโกรธ
ในสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ทักษะการแกปญหาความขัดแยง การสื่อสารที่มีคุณคา เกมความรวมมือและการ
ทําโครงการรวมกันจะชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารไดดี 
   3) การเชื่อมโยงสูสังคม สิ่งแวดลอมและโลก 
   การชวยใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถเชื่อมโยงคุณภาพไปสูสังคมกวางขึ้น เปน
ส่ิงสําคัญกับการฝกพฤติกรรมคุณคา กิจกรรมตางๆ ออกแบบใหมีการเสริมสรางการตระหนักรูและการ
เสริมแรงสูความรับผิดชอบตัวอยางเชนใหผูเรียนออกแบบองคกรที่ตนเปนเจาของ ที่มีคุณคาแหงความ
รัก ถาเด็กหรือเยาวชนตระหนักถึงคุณคาชีวิต ไมเพียงแตจะมีประโยชนตอตนเทานั้น แตยังขยายผลสู
สังคมกวางขวางได 
 2.4.5 การถายโยงการเรียนรู  บูรณาการคุณคาในชีวิต 
   การบูรณาการคุณคาในชีวิต หมายถึง การประยุกตพฤติกรรมคุณคาในชีวิตครอบครัว
ของตนและสิ่งแวดลอมที่เด็กเกี่ยวของดวย เด็กนําเสนอแนวคิดสูสังคมในรูปแบบตางๆการพัฒนาคุณคา
ชีวิตในแตละบุคคล แตละระดับอายุ  
   กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตจัดไวสําหรับเด็ก 3 - 7 ขวบซึ่งตางจากกิจกรรมคุณคาเพื่อ
ชีวิตสําหรับวัยรุนและตางจากเด็กอายุ 8-14 ป โดยมีความเหมาะสมกับความตองการตามวัย กิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิตถือกําเนิดขึ้นมา เมื่อนักการศึกษา 20 คน ที่เปนตัวแทนประเทศจากทั่วโลก  มาชุมนุม
รวมกันที่  สํานักงานใหญของยูนิเซฟ (UNICEF) 20 คน ที่เปนตัวแทนประเทศจากทั่วโลก มาชุมนุม
รวมกันที่สํานักงานใหญของยูนิเซฟ (UNICEF) ในกรุงนิวยอรกสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2539 เพื่อรวมปรึกษาหารือถึงความตองการของเด็กและประสบการณของตนเกี่ยวกับการทํางานเรื่อง
ของคุณคาและวิธีที่นักการศึกษาเลือกคือวิธีการสอนแบบบูรณาการคุณคาดานตางๆในสาขาวิชาและใน
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กิจกรรมตางๆ ของเด็กเพื่อใหเกิดประสบการณตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนและไดผลดีมากกับผูเรียน และเพื่อเตียมผูเรียนตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ผลของการนําโครงการการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตไปใชจากการประเมินของนักการศึกษา
ไดถูกรวบรวมจากครูผูสอนซึ่งนําโปรแกรมนี้ไปใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก 74 ประเทศ มีจํานวนการ
ใชมากกวา 7,000 แหง สวนใหญเปนโรงเรียน สถานที่ดูแลเด็ก สโมสรเยาวชน สมาคมผูปกครอง ศูนย
เด็กขางถนน ศูนยสุขภาพและคายผูล้ีภัย ผลที่รายงานมากที่สุดคือ ที่โรงเรียนเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน นักการศึกษา
สังเกตเห็นวาเด็กนั้นมีความเคารพ ความเอาใจใส ความรวมมือ แรงจูงใจ และความสามารถแกไขความ
ขัดแยงกับเพื่อนไดมากขึ้น พฤติกรรมที่กาวราวลดลงในขณะที่ทักษะเชิงสังคมที่ดีไดเพิ่มมากขึ้น ดังที่
โรงเรียนประถม เวส คิดลิงตัน (West Kidlington) ในเมืองออกซฟอรด (Oxford) ประเทศอังกฤษ นีล ฮอเก 
(Neil Hewkes) ครูใหญของโรงเรียนรายงานวาเด็กเรียนรูที่จะมีความรับผิดชอบในความประพฤติของตน 
ครูผูนี้  ใหขอสังเกตวา "เด็กมีความสุขในความสัมพันธที่สงบ มีความเคารพ และความรวมมือกับเพื่อน
และครูในโรงเรียน สามารถทําใหเด็กคิดใครครวญอยางดีเกี่ยวกับคุณคาตางๆ และสะทอนคุณคาเหลานั้น
ออกมาในทางปฏิบัติและทัศนคติของตน ชุมนุมของโรงเรียนกลายเปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการสอน
คุณคาตางๆ ทําใหเกิดความเคารพตนเองมากขึ้นและการพัฒนาความกระตือรือรนพอแมผูปกครองกลาว
แสดงความชื่นชมตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเขามามีสวนรวมในกระบวนการสอนคุณคาเมื่อเด็ก
เอาการบานไปพูดคุยดวย ฮอเกมีความเห็นวา การสอนคุณคายอมมีผลดีมากขึ้น เมื่อทั้งโรงเรียนมุงเนน
ไปที่เร่ืองของคุณคา (Tillman. 2000 : 6) 
  สรุปแนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต คือการสรรสรางบรรยากาศ
ที่มีคุณคา เปนสิ่งสําคัญในการชวยกระตุนใหผูเรียนเรียนรูคุณคาและใหทักษะทางสังคมที่ดีงาม ซ่ึงเปน
หัวใจของการเรียนรู 
 2.5  กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดความสุขสําหรับเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณคา
สําหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบ ประกอบดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบในการสํารวจคุณคา ไดมีการ
ผสมผสานการเรียนรูแนวความคิดใหมๆ การแบงปน การคิดไตรตรอง การสรางสรรค และทักษะทาง
สังคม ใหเขากับการเลนศิลปะ การรองเพลง กิจกรรมเขาจังหวะ และการใชจินตนาการ จะทําใหเด็กมี
ประสบการณที่เกี่ยวกับคุณคาเหลานั้นในระดับตางๆ และปลูกฝงเปนคุณคาของตนเอง โดยเนน
พฤติกรรมการเรียนที่สําคัญตอการพัฒนาคุณคา ประกอบดวยเทคนิคการเรียนรูหลายประการดังนี้ 
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  2.5.1 แบบฝกหัดอยูในความเงียบ (quietly being exercises) บอยครั้งที่เด็กมักไมชอบ
อยูอยางเงียบๆ ในหองเรียน เด็กตางรูสึกวาความเงียบนั้นลดทอนความสนุกสนานและเก็บกดพลังงาน
และความสุขของตน ความเงียบถูกมองวาไมใชส่ิงสนุกสนาน แตเปนสิ่งที่ตองทําเพื่อปฏิบัติตามคํา
ขอรองของครูหรือผูใหญ แบบฝกฝนใหมีความสุขเมื่ออยูอยางเงียบๆและสงบอยูในหมวดความเคารพ
และหมวดความรัก ซ่ึงแบบฝกหัดออกแบบมาเพื่อชวยใหเด็กสนุกอยูกับความรูสึกถึงคุณคา ชวยให
เด็กๆเงียบสงบ เกิดความพอใจมากขึ้น และมีสมาธิจดจอในการเรียนมากขึ้น 
  2. 5.2 การจินตนาการ (imagining) เปนการใหเด็กจินตนาการถึงโลกที่สงบ หรือโลก
ที่มีความสุขยกตัวอยางเชน  เด็ก  ๆ ที่มองเห็นภาพของโลกที่สงบไดรับการขอรองใหแบงปน
ประสบการณของตนและใหวาดหรือระบายสีภาพ การฝกจินตนาการนี้ไมใชเพียงแตดึงความคิด
สรางสรรคของเด็กเทานั้น 
  2.5.3 ประเด็นสะทอนความคิด (reflection points) คือสวนที่ใหคํานิยามคุณคาอยาง
งายๆ สําหรับเด็กเล็กเปนประเด็นนําไปพูดคุยในระหวางบทเรียนตางๆ เชน ประเด็นสะทอนความคิด   
อันหนึ่งในหมวดวาดวยความเคารพสําหรับเด็กอายุระหวาง 3-7 ขวบ คือ ความเคารพคือการรูวาฉันนั้น
พิเศษไมเหมือนใคร และมีคุณคาอีกอันหนึ่งคือ ความเคารพคือการรูวาผูอ่ืนก็มีคุณคาดวยเชนกัน 
  2.5.4 การแสดงออกทางศิลปะ (artistic expression) เด็กไดรับการสงเสริมใหไตรตรอง
ถึงคุณคาและสัมผัสคุณคาเหลานั้นอยางมีศิลปะและสรางสรรคโดยผานงานศิลปะ เด็กๆ จะระบายสีเกี่ยวกับ
ความสงบ แตงเพลง และรายรํารวมกัน เด็กเล็กจะไดทําปกเปนสัญลักษณแสดงถึงความถอมตนและ
ความเคารพในตนเอง และรองเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับคุณคาเหลานี้ขณะเตนรํา 
  2.5.5   กิจกรรมพัฒนาตนเอง (Self development activities) ในกิจกรรมเหลานี้ 
นักเรียนจะไดสํารวจคุณคาที่เกี่ยวของกับตนเองหรือสรางทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับคุณคานั้น ๆ ตัวอยางเชน 
ในหมวดความสงบ เด็กจะใชหุนกระบอกเพื่อแสดงออกถึงโลกที่สงบของตน ในหมวดความเคารพ เด็ก
นักเรียน จะมองคุณสมบัติทางบวกของตนเองและของผูอ่ืนได ในชวงกิจกรรมหมวดความซื่อสัตย เด็กจะ
ตรวจสอบความรูสึกของตนเมื่อมีความซื่อสัตยมีเร่ืองเลาอยู 2 - 3 เร่ืองที่เกี่ยวกับคุณคา และครูผูสอนเอง
ก็ไดรับ  การเชิญชวนใหนําเรื่องเลาที่ตนชื่นชอบในหมวดคุณคาที่กําลังเรียนอยูมาเลาใหเด็กฟงดวย 
  2.5.6 ทักษะทางสังคม (Social skills) ในหมวดความเคารพและหมวดความรักและ
พัฒนาทักษะเหลานี้อยางตอเนื่อง ในหมวดความรักนั้น เด็กจะไดคนหาแนวความคิดเชน “จงใหดอกไม 
มากกวาที่จะใหขวากหนาม” เกมในหมวดความรวมมือเปนเกมที่สนุกสนานและยังดึงเอาทักษะการ
ส่ือสารทางสังคมใหปรากฏออกมาไดอีกดวย 
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  2.5.7 การพัฒนาทักษะเพื่อความเปนปกแผนของสังคม (Cognitive awareness) ในหมวด
ความอดทน ความเรียบงาย และความเปนหนึ่งเดียวกัน ไดนําเนื้อหาความรับผิดชอบตอสังคมมาใชดวย
ซ่ึงนาสนใจและสนุกสนาน การใชสีสันของรุงกินน้ํามาเปนตัวเปรียบเทียบ (Analogy) ทําใหเด็กได
คนหาความหลากหลายทางวัฒนธรรม สวนหมวดความเรียบงายนั้นก็ไดใหคําแนะนําในการอนุรักษ
และใหความเคารพตอโลก นักเรียนมีโอกาสคนหาตัวอยางที่สรางสรรคเกี่ยวกับความเปนหนึ่งเดียวกัน
และทํางานรวมกันในโครงการที่ตนเลือก 

กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดความสุข 
 ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (2543 : 91-105) ไดกลาวถึงกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตในหมวด
ความสุข ประกอบดวย 15 บทเรียน มีดังนี้ 
 

บทเรียนที่  1 
จงแสดงออกมา 

เร่ิมดวยแบบฝกหัด “เติมใหเต็มดวยความรัก” 
ใหครูอธิบายวา “ใหอีก 4 อาทิตยขางหนา (หรือระยะเวลาเทาใดก็ได) เราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับความสุข
ใหมากขึ้น ประเด็นสะทอนความคิดประเด็นแรกคือ : 

• เมื่อฉันมีความรักและความสงบอยูภายใน ความสุขยอมเกิดขึ้น 

พูดคุย / แบงปน 
• นั่นหมายความวาอยางไร? 

• มีใครจะบอกครูในเรื่องนี้ไดบาง? 

• นักเรียนจําชวงเวลาที่เกิดสิ่งดังกลาวไดไหม? 
กิจกรรม 
 ใหนั่งลอมวงแลวใหเด็กแสดงความเห็นถึงสิ่งที่ทําใหตนรูสึกเปนสุข ใหเด็กแสดงออกที่โตะ
ของเขา หรือออกมาแสดงที่กลางวงก็ได คําตอบของเด็กอาจประกอบดวยอาการยิ้มแยม การโอบกอด
หรือเกมสนุก ๆ ก็ได ใหรับรูคําตอบของเด็กทั้งหมด แลวนําเด็กทั้งหมดใหปรบมือชมเชย 
 ในกลุมนั่งลอมวง ใหเด็กเลาถึงวิธีใหความสุขแกผูอ่ืน  และใหแสดงออกกับเด็กที่นั่งติดกันรอง
เพลงเกี่ยวกับความสุขตามวัฒนธรรมประจําชาติ 1 เพลง หรืออาจรองเพลงตอไปนี้ก็ได 
 
 
 
 



 29 

Happy  Children     เด็กท่ีมีความสุข 
DDo you see the happy children    เธอเห็นเด็กที่มีความสุขไหม 
A7Getting up to dance around    ลุกขึ้นเตนไปรอบ ๆ  
DAll they want is to be happy.    ส่ิงที่เขาตองการก็คือความสุข 
And toA7 swing and swing around    และการไดรายรําหมุนไปรอบ ๆ  
GBend right down andD touch your toes,   โนมตัวลงและแตะที่นิ้วเทา 
A7Touch your kness andD touch your nose,   แตะเขาและแตะจมูกของเธอ 
GClap your hands andD shake them out,   ตบมือและสะบัดมือออกมา 
E7Stand upright andA7 turn around.......   ยืนขึ้น และหมุนไปรอบ ๆ  
                (Repeat)      (ซํ้า) 
 

บทเรียนที่  2 
 

บทเรียนที่  2 
การใชจินตนาการ                                          

ใหเด็กนั่งสบาย  ๆ หรือนอนราบบนพื้นหองก็ได 
 “วันนี้เราจะใชจินตนาการของเราอีกครั้งเพื่อสรางภาพขึ้นในใจของเรา ทําตัวใหสบายและอยู
นิ่งๆ ...... จินตนาการถึงผีเสื้อแสนสวยตัวโต ใหเปนสีอะไรก็ไดที่นักเรียนชอบ ผีเสื้อตัวนี้อยากโบยบิน
ไปยังที่ ๆ คนมีความสุขเทานั้นอาศัยอยู นักเรียนอยากไปที่นั่งดวยใชไหม?..... เอาละ หลับตาลง แลวฟง
ใหดี จินตนาการวา นักเรียนกําลังนั่งอยูบนปกผีเสื้อตัวโตที่สวยงามและมีสีสันนี้ และกําลังบินไปยัง
สถานที่ ๆ เด็ก ๆ มีความสุขมาก ............... เอาละ นักเรียนมาถึงแลว ........ นักเรียนเห็นใบหนาที่มี
ความสุขของเด็กๆ เหลานั้นไหม? ..... ตอนนี้ ผีเสื้อบินลงมายังพื้นหญาของโลกที่แสนสวยนี้ และเด็ก ๆ 
ตางก็ออกมาตอนรับผีเสื้อ รวมทั้งตัวนักเรียนเองดวย...... เขาพูดอะไรกับนักเรียน? เด็ก ๆ ชวนนักเรียน
ไปเลน ......... เขากําลังเลนอะไร?............. แลวเขาก็ชวนนักเรียนไปปกนิคบนสนามหญา........... 
นักเรียนกําลังรับประทานอะไร?.......... นักเรียนพูดคุยกันวาอยางไร? จงมองไปรอบ ๆ ตัวนักเรียนเอง
ซิ...... นักเรียนเห็นตนไม ดอกไม..... นก......พระอาทิตย...... ใบหนาของนักเรียนเต็มไปดวยความสุข
ไหม?....... เอาละ  ไดเวลากลับมาโรงเรียนแลว (หรือคาย   หรือสถานที่ ๆ มีการอบรม) นักเรียนขึ้นนั่ง
บนปกของผีเสื้อที่นารักนั้นอีกครั้งหนึ่ง และบินกลับมาที่นี่ ลืมตาขึ้นไดแลว เดี๋ยวเราจะมาแบงปน
ประสบการณกัน” 
 

หมายเหตุสําหรับครูผูสอน 
ในแตบทเรียน ใหมีการรองเพลง 1 เพลง และฝกอยูอยางเงียบๆ ทุกวนั 
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พูดคุย/แบงปน 
 ใหเด็กแตละคนเลาประสบการณของตน 
กิจกรรม 
 ใหโอกาสเด็กไดประดิษฐผีเสื้อ หรือวาดภาพโลกที่เต็มไปดวยความสุข ใหเด็ก ๆ ระบายสีลง
บนปกผีเสื้อ แลวเอาไปติดกับไมไอศกรีม อาจใชผีเสื้อเปนสัญลักษณของการอยูอยางสงบ หรือ ใชเลน
บทบาทสมมุติเพื่อพูดคุยกัน 
 

บทเรียนที่  3 
ความสุข  คือการไดรู 

พูดคุย / แบงปน 
 ใหพูดวา “ตอนที่เราเรียนหมวดความเคารพ เราไดเรียนรูวาสวนหนึ่งของความเคารพคือการที่รู
วาเรานั้นนารัก และมีความสามารถ เราทุกคนเปนที่รัก แตตอนนี้ใหเรามาคุยถึงคนที่รักเรากันเถอะ 
ประเด็นสะทอนความคิดอันหนึ่งของหมวดความสุข คือ “ความสุขคือการไดรูวาฉันนั้นเปนที่รัก” 

• นั่นหมายความอยางไร? 
• ทําไมนักเรียนจึงคิดวาขอความนี้เปนความจริง? 
• ใครรักนักเรียน? 
• ทุกคนอยากเปนที่รักใชไหม? 

กิจกรรม 
 ใหเด็ก ๆ วาดรูปตนเองอยูกับคนที่รักตน 
 การบาน :  บอกเด็กวาการบานของเขาในวันนี้ คือ ใหไปโอบกอดใครบางคนที่บานเปนพิเศษ 
 การบานโอบกอด :  เมื่อเด็กกลับมาในวันรุงขึ้น ใหเด็กกลาววามีอะไรเกิดขึ้น จากการที่ไดทํา
การบานนี้ ถามวา “การโอบกอดคนที่เรารักเปนวิธีใหความสุขอยางหนึ่งใชไหม? ถาเด็ก ๆ ตอบเปน
เสียงเดียวกันวาใช ก็ใหบอกเด็ก ๆ ใหทําการบานนี้อีกครั้ง โดยกลับบานไปกอดใครเปนพิเศษอีก เมื่อ
เขากลับมาในวันรุงขึ้น ถามเขาวาเกิดอะไรขึ้น และใหการบานนี้ทุกวันตลอดทั้งอาทิตยนั้น 
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บทเรียนที่  4 
เกมแหงความสุข 

 พูดคุย ประเด็นสะทอนความคิด ตอไปนี้ : ความสุขคือการไดเลนสนุกสนานกับเพื่อน 
กิจกรรม 
 ใหเลนเกมที่เด็กชอบและนํามาซึ่งเสียงหัวเราะมากมาย  ครูยอมรูวาเด็กชอบอะไร เด็กหลายคน
ชอบเกม “เปด เปด หาน” ในเกมนี้เด็ก ๆ จะนั่งเปนวงกลม เด็กคนหนึ่งจะเดินรอบวงอยูดานนอกแลวใช
มือจับเบา ๆ บนศีรษะเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยูทุกครั้งที่เขาจับหัวเพื่อน เขาจะพูดวา “เปด” หรือ “หาน” เขา
อาจพูดคําวา “เปด” เปน 10 คร้ัง แตเมื่อใดที่เขาพูดวา “หาน” เด็กที่ถูกจับหัวจะตองลุกขึ้นและวิ่งไลเด็ก
ที่เปนคนจับหัวไปรอบวง เด็กที่เปนผูจับหัวจะตองวิ่งไปจนรอบวงเพื่อไปนั่งแทนที่เด็กที่ถูกเรียกวา 
“หาน”   เด็กที่เปนคนจับศีรษะอาจไดนั่ง ถาเขาไมถูกแตะตัวกอนไปถึงที่เสียกอนแลวเด็กคนตอไปก็เลน
ตอในวิธีเดียวกัน “เปด  เปด  เปด..... หาน”  ถาคนที่ถูกไลตาม หนีไมทัน เขาจะตองเลนใหมอีกครั้ง 
 ครูอาจเอา “เกมซอนหา” มาประยุกตใหสนุกยิ่งขึ้น โดยใหเด็กคนหนึ่งไปซอน แลวใหเด็กที่
เหลือทั้งหมดไปหา เมื่อคนที่ซอนถูกหาเจอ โดยเด็กอีกคน แทนที่เกมจะจบ ก็ใหเด็กคนนั้นซอนตัวกับ
เด็กคนแรก เกมจะจบลงโดยที่เด็กทุกคนซอนอยูรวมกัน สําหรับกลุมที่มีเด็กจํานวนนอย ก็เปนเวลาที่ดี
อยางยิ่งที่จะจบเกมดวยการใหเด็กยืนเปนวงกลม จับมือกันไวแลวรองเพลงดวยกัน 
เพลง  Smile      รอยยิ้ม 
Chorus : The world needs your smile   โลกตองการรอยยิ้มของเธอ 
  To remind everyone    เพื่อเตือนทุกคน 
  That we’re here to be happy   วาเราอยูที่นี่เพื่อมีความสุข 
  So smile and have fun    ดังนั้นจงยิ้มและมีความสุขเถิด 
  Smile all day through    ใหแยมยิ้มตลอดทั้งวัน 
  And watch the whole world   และเฝามองโลกทั้งหมด 
  Smile back at you.    ยิ้มตอบมาใหเธอ 
Verse :  Smile, smile  smile  at everyone   จงยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ใหทุกคน 
  Smile smile, smile and have fun   ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  และสนุกสนาน 
  Smile, smile, smile  all day through  จงยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  ตลอดทั้งวัน 
  Smile, smile the world smiles at you  ยิ้ม  ยิ้ม  เพื่อใหโลกยิ้ม ตอบมาใหเธอ 
    (รอง Chorus  ซํ้า Verse ซํ้าและรอง  Chorus ซํ้า 2 คร้ัง) 
       --- มอบใหโดย  Max and Marci Nass--- 
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บทเรียนที่  5 
คําพูดเปนไดท้ังดอกไม หรือ ขวากหนาม 

 เกริ่นนําวา : “สวนหนึ่งของความสุขมาจากคําพูด  เมื่อวันกอน นักเรียนพูดกับครูวา.... (ให
ตัวอยางที่เด็กเลาในตอนนั่งลอมวง : เชน เขารูสึกมีความสุข ตอนที่แมบอกวารักเขา หรือตอนที่ลุงบอก
วา เขาเปนเด็กที่พิเศษมาก เปนตน) ครูเห็นวา เจมมี่ชอบมากตอนที่มาริโอบอกวา ..... (ใหตัวอยางที่
เห็นชัด ๆ) ดังนั้น  คําพูดจึงสามารถทําใหคนมีความสุขได มันเกือบจะเหมือนกับการมอบดอกไมใหหรือ
บางครั้งคําพูดก็อาจทิ่มแทงไดเหมือนหนามดวยเชนกัน” 
ใหถามวา : 

• คําพูดชนิดใดที่ทําใหนักเรียนรูสึกไมดี หรือรูสึกเศรา? 

• คําพูดชนิดใดที่ทําใหนักเรียนโกรธ? 

• คําพูดชนิดใดที่นักเรียนพูดแลวทําใหคนอื่นมีความสุขได? 
ใหครูพูดวา  : “นั่นเปนสิ่งดี ๆ ที่ควรพูด ประเด็นสะทอนความคิดอีกประเด็นหนึ่งของความสุข คือ 

• ฉันสามารถใหความสุขกับผูอ่ืนไดดวยคําพูดที่เปรียบเหมือนดอกไม ไมใชขวากหนาม 

• มีใครอยากแบงปนความคิดเห็นบาง? 
“สัปดาหนี้ ครูอยากใหทุกคนสนใจการใหดอกไมเปนพิเศษ เมื่อใครบางคนพูดไมดีกับนักเรียน 

ใหนักเรียนพูดวา “จงใหดอกไมแกฉัน ไมใชขวากหนาม” ผูใหญอาจชวยตอกย้ําเรื่องนี้แกเด็ก ๆ โดยให
กําลังใจเด็กพูดเชนนี้จนชํานาญ แทนที่จะชกตอยกัน หรือพูดราย ๆ เมื่อคนอื่นพูดไมดี  บอกเด็กใหพูดซ้ํา 
หลาย ๆ คร้ัง 
กิจกรรม 
 ใหเด็กวาดรูปเกี่ยวกับบทเรียนวันนี้ (เด็กบางคนอาจวาดรูปเวลาที่เขารูสึกไมดี ขณะที่เด็กคนอื่น
อาจวาดรูปเกี่ยวกับความสุขของตนเอง ใหเด็กทําตามที่อยาก) 

 
บทเรียนที่  6 
โรงเรียนดวงใจ 

 ทบทวน : พูดคุยเกี่ยวกับประโยคที่เด็ก ๆ  ไดเรียนในบทกอน ใหเด็กทองประโยคที่วา “จงให
ดอกไมแกฉัน ไมใชขวากหนาม” ซํ้าหลาย ๆ รอบ 
 อานนิทาน : “โรงเรียนดวงใจ” ใหเด็กฟง (ดูภาคผนวก) 
 แลวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เลา 
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กิจกรรม 
 สรางหมีสีทองตัวเล็ก ๆ จากกระดาษแข็งที่มีแขนขาที่เคลื่อนไหวได อาจใชคลิบหนีบกระดาษ
ชวย หนีบสวนที่เปนขาและแขนใหตอกับลําตัว 
 

บทเรียนที่  7 
หมีสีทอง 

 ใหอานเรื่อง “โรงเรียนดวงใจ” ใหเด็กฟงจนจบ 
พูดคุย / แบงปน 

• หมีสีทองจะพูดกับนักเรียนวาอยางไร? 

• ความอดทนหมายความวาอยางไร? 

• เราสามารถอดทนตอตนเองไดอยางไร? 

• เรารูสึกอยางไร เมื่อผูอ่ืนไมอดทนกับเรา? 

• เราสามารถอดทนกับผูอ่ืนไดอยางไร? 
เร่ิมดวยการเรียนรองเพลง “สายรุง” 
The Rainbow Song     เพลงสายรุง 
AAsmile is like a rainbow     รอยยิ้มเปนเชนสายรุง 
And thought like butter files     และความคิดเปนเชนผีเสื้อ 
And kind words are like flowers    และคําพูดที่ไพเราะเปนเชนดอกไม 
When I am golden and Elight !    เมื่อฉันเปนสีทองและเบาสบาย 
So Alet’s slide up the rainbow    ดังนั้น จงเลื่อนตัวข้ึนไปยังสายรุง 
And let us butterfly     และใหเราซึ่งเปนผีเสื้อ 
And shower all with flowers    โปรยปรายทุกคนดวยดอกไม 
Let’s be golden and Elight !    ใหเราเปนสีทองและเบาสบาย 
Golden and Dlight     สีทองและเบาสบาย 
EGolden and Alight     สีทองและเบาสบาย 
If you sing this song     ถาเธอรองเพลงนี้ 
You’ll be like me     เธอจะเปนเชนฉัน 
Nice to be so happy and free    ชางดีจริงหนอที่เปนสุข และอิสระ 
Sing this song and be like me    จงรองเพลงนี้ แลวเปนเหมือนตัวฉัน 
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บทเรียนที่  8 
กลองแหงความสุข 

เร่ิมตนดวยการรองเพลง “สายรุง” 
พูดคุย/แบงปน 
 ใหพูดคุยถึงเรื่องที่เลาไวและเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มารคทําไปที่ทําใหเขามีความสุข แลวใหเด็ก ๆ 
คิดถึงสิ่งที่จะทําใหตนเองเปนสุขมากขึ้นในหองเรียน ใหเขียนคําตอบของเด็กลงบนกระดาษแผนใหญ
แลวพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ดังกลาว 
 วางแผนดําเนินการ : ใหพูดคุยเกี่ยวกับคําแนะนําที่ไดจากการพูดคุยกันในบทเรียนกอน ๆ โดย
ตัดคําแนะนําที่ไมอาจนําไปปฏิบัติได และมุงเนนคําแนะนําที่สามารถนําไปปฏิบัติได ทั้งนี้ ใหเลือกทีละ
คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น จากนั้น วางแผนเพื่อนําแนวความคิดมาปฏิบัติ ถาทั้งชั้นหรือทั้งกลุม
ปฏิบัติตามแผนเดียวกัน ก็ยอมประสบผลสําเร็จไดโดยงาย และจะทําใหเกิดความกระตือรือรนและ
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กิจกรรม 
 ครูอาจเปนผูตัดสินใจวาตองการใหเด็ก ๆ ทํากลองความสุข หรือกลองความทุกข หรือทําทั้ง
กลองความสุขและกลองความทุกขอยางละหนึ่งใหแกหองเรียน แลวประดับประดาตามที่ตองการ ให
ชวยเด็ก ๆ เขียนความคิดเกี่ยวกับความสุขบนกระดาษแผนเล็กที่จะใสลงไปในกลองความสุข จากนั้น 
ใหเร่ิมทํากลองกัน 
 

บทเรียนที่  9 
บัตรสําหรับกลองความสุข 

กิจกรรม 
 ใหทํากลองความสุขและกลองความทุกข ตอใหเสร็จ แลวประดับประดาตามที่ตองการ 
 

พูดคุย/แบงปน 
 ในเรื่อง “โรงเรียนดวงใจ” มารคไดเรียนรูวาเปนเรื่องสําคัญมากที่จะไมหงุดหงิดกับตนเองหรือ   
ผูอ่ืน แลวใหถามวา :- 

• มารคไดเรียนรูที่จะทําอะไร? (คําตอบ เชน มานั่งรวมกัน แลวคิดไตรตรองวาอะไรผิดพลาด
ไป และใหมุงความสนใจไปที่ความกาวหนา ไมใช ความผิดพลาดที่ไดทําไว) 

• เราจะทําอยางนั้นดวยไหม? 
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กิจกรรม 
 ใหเด็กเขียนบัตรเพื่อหยอนลงในกลองแหงความสุข โดยเขียนคําแนะนําที่นําไปปฏิบัติไดซ่ึงจะ
ทําใหตนมีความสุขยิ่งขึ้นลงในบัตร ครูอาจตองชวยเด็กเขียนถาเด็กตองการ ครูอาจใชเพียงคําแนะนําที่มี
คําเดียวสําหรับเด็กเล็ก อาจวาดรูปเติมไปดวยก็ได แลวใสลงในกลองแหงความสุข 
 จัดเด็กแตละคนใหเลือกบัตรจากกลองแหงความสุข ถาทั้งชั้นมีเพียงกลองเดียว แตถามีหลาย
กลอง ก็ใหเด็ก 1 คน  ในแตละกลุมออกมาเลือก ใหเด็กพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในกลุมหรือในชั้น
แลววางแผนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามที่เขียนไวในบัตร 
 จบลงดวยการรองเพลง “สายรุง” 
 
 
 
 
 
 

 
บทเรียนที่  10 

นิทาน 
 ใหอานนิทานเรื่อง “บิลล่ีจอมเกเร”  ในภาคผนวก นิทานเรื่องนี้เหมาะกับเด็กอายุ 5 - 7 ขวบ  
 จากนั้น พูดคุยประเด็นสะทอนความคิดที่เกี่ยวโยงกับนิทาน : “เมื่อฉันทําสิ่งที่ดี ฉันก็รูสึกเปน
สุขกับตนเอง” แลวถามวา : 

 ส่ิงดีอะไรที่นักเรียนทําแลวทําใหมีความสุข? 
 นักเรียนทําสิ่งดีอะไรที่โรงเรียน? 
 นักเรียนทําสิ่งดีอะไรที่บาน? 
 นักเรียนทําสิ่งดีอะไรตอโลก? 

 

เขียนส่ิงที่เด็กตอบลงบนกระดาน 
 

กิจกรรม 
 บอกเด็กใหวาดภาพสิ่งดี ๆ ที่ตนทํา 
 
 
 

หมายเหตุสําหรับคร ู
 เมื่อมาถึงเวลานี้ ช้ันเรียนหลายหองจะมีเวลาพูดคุยแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาที่สอนเรื่องคุณคา 
ครูอาจเก็บกลอง “ความสุข” และกลอง “ความทุกข” ไวในชั้นเรียนถาเด็ก ๆ ชอบและเห็นวาเปน
ประโยชนในแตละวัน หรือแตละสัปดาหใหหยิบบัตร 1 ช้ิน ออกจากกลอง ใหครูลองทําอยางนี้อยูอยาง
นอย 4 สัปดาห และในแตละสัปดาห ใหแบงปนประสบการณและความกาวหนาตอกัน และใหมองหา
ดานที่จําตองพัฒนาใหดีขึ้นดวย เมื่อเด็กคนพบวิธีใหม ๆ ที่จะทําใหมีความสุขได ก็ใหเขียนลงบนบัตรใบ
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บทเรียนที่  11 
การแบงปน 

บทนํา : ใหพูดวา “วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการแบงปนกัน ทุก ๆ วัน เราแบงปนบางสิ่งบางอยางใหแกกัน
ในโรงเรียน เราแบงปนรอยยิ้ม เราแบงปนโตะ ดินสอสี และกรรไกร” แลวถามวา : 

• อะไรอีกที่เราแบงปนกันได? 

• เมื่อใดที่นักเรียนอยากแบงปน? 

• บางครั้ง มันยากไหมที่จะแบงปน? เมื่อไหร? (ใหยอมรับคําตอบของเด็ก ๆ เชน 
อาจพูด วาใชแลว บางทีมันก็ยากที่จะแบงปนของที่เราชอบมาก ๆ ได) 

• เมื่อใดที่เปนเรื่องงายที่จะแบงปน? 
พูดคุย ประเด็นสะทอนความคิด ตอไปนี้ : “ฉันสามารถใหความสุขกับผูอ่ืนไดโดยการแบงปน” 

จากนั้นถามเด็ก ๆ วาเขาอยากแบงปนอะไร? เด็กอาจอยากฝกฝนการแบงปนในขณะที่เลนกัน หรืออยาก
คิดหาวิธีอ่ืนที่จะแบงปนของเลนกัน หรือ เอาอะไรบางอยางจากบานมาแบงปนกันหรือทําอะไรบางอยาง
ในหองเรียนเพื่อแบงปนกัน เชน ขนม การด เปนตน 

โปรดจําไววา เด็กหลายคนยังไมพรอมที่จะแบงปนจนกวาเขาจะอายุ 4 - 5 ขวบ ครูสามารถทํา
ใหการแบงปนงายขึ้นโดยใหมีของอยางเดียวกันมากพอที่จะแบงปนกัน (เชน ขนมคุกกี้) 

 

บทเรียนที่  12 
ความปรารถนาดี 

 ใหครูพูดวา “มีความลับอยูอยางหนึ่งที่แทบไมมีใครรู นั่นคือ เราจะมีความสุขไดงายมากถาเรามี
ความปรารถนาดีตอทุกคน” 
 พูดคุยกัน ประเด็นสะทอนความคิด 2 ประเด็นนี้ 

• ความปรารถนาดีตอทุกคนทําใหฉันเปนสุขอยูภายใน 
• ฉันสามารถใหความสุขกับทุกคนไดดวยความปรารถนาดีของฉัน 
• ประเด็นดังกลาวหมายความวาอยางไร 
• มีใครจะบอกเราไดเกี่ยวกับเวลาที่ทุกคนหวังดีตอนักเรียน 
• ความรูสึก ดังกลาวเปนอยางไร? 
• เราใหความสุขกับผูอ่ืนดวยความหวังดีของเราไดอยางไร? 

“ดังนั้น ใหเรามาเติมตัวเราใหเต็มไปดวยความรักเหมือนที่เราไดทําเมื่ออาทิตยที่แลวกันเถอะ” 
ทําแบบฝกหัด “เติมใหเต็มดวยความรัก” 
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แลวพูดวา : “ทีนี้ ครูตองการใหนักเรียนมองไปรอบหอง ไปยังใครคนหนึ่ง แลวคิดถึงเขาดวย
ความรัก (ใหเวลาเด็กคิดสักครู) มันงายไมใชหรือ? ความรูสึกเชนนั้นเปนอยางไร? เอาละ เราจะจบดวย
เพลงแหงความสุขกัน” 

รองเพลงที่เกี่ยวกับความสุขที่ไดจากวัฒนธรรมประจําชาติ หรือรองเพลงตอไปนี้ 
The Happy Starts     ดวงดาวแหงความสุข 
GI am happy, I am happy,     ฉันเปนสุข ฉันเปนสุข 
I am a D7star,      ฉันคือดวงดาว 
I am happy, I am happy,     ฉันเปนสุข ฉันเปนสุข 
I am a star.      ฉันคือดวงดาว 
I am happy to remember     ฉันเปนสุข ในการจดจํา 
to Csparkle forever     ที่จะเปลงประกายตลอดไป 
I am Ghappy, I am D7happy,    ฉันเปนสุข ฉันเปนสุข 
I am a Gstar.      ฉันคือดวงดาว 
I give my love to Geveryone.    ฉันใหความรักตอทุกคน 
I give it D7from my heart.     ฉันใหความรักจากหัวใจ 
I Ggive my sparkle to everyone,    ฉันใหประกายแสงตอทุกคน 
and D7make them sparkle too.    และทําใหเขาเปลงประกายดวยเชนกัน 
 (Repeat first verse)     (ซํ้าชวงแรก) 
กิจกรรม ใหเด็กวาดภาพ และระบายสีภาพแหงความสุข 
 

บทเรียนที่  13 
นิทาน 

 ใหครูเลานิทานเกี่ยวกับความสุขในสมัยที่ตนเปนเด็ก หรือใชนิทานจากวัฒนธรรมตาง ๆ  
 

บทเรียนที่  14 
ภาพวาดโรงเรียนดวงใจ 

เร่ิมดวยการรองเพลง “สายรุง” 
หยิบบัตรขึ้นมาจากกลองความสุข 1 ใบ แลวพูดคุยกัน 
กิจกรรม 
 ใหเด็กทั้งกลุม (ไมเกิน 6 คน) วาดรูปโรงเรียนดวงใจพรอมกับสิ่งที่อยูรอบ ๆ โรงเรียนบน
กระดาษแผนใหญ หรือ ในบัตรแข็งก็ได หรือใหเด็กวาดภาพเหตุการณในเรื่องที่เด็กชอบ 
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บทเรียนที่  15 
ระบําดวงดาวแหงความสขุ 

พูดคุย / แบงปน 
 ใหเด็กแตละคนแสดงภาพระบายสี แลวติดเรียงภาพเหลานี้บนฝาผนังเปนรูปดวงดาวรองเพลง
ดวงดาวแหงความสุขอีกครั้ง 
 
 ระบํา  เมื่อเด็กรูจักเพลงดังกลาวขางตน และสามารถจําเนื้อรองไดแลว ก็ใหเตนระบําไปดวยก็
ได  วิธีเตน  ใหเดก็กระโดดไปรอบ ๆ เปนวงกลมโดยหันหนาเขาดานในและใหหันออกเมื่อรองเพลงไป
ถึงคําวา “ดวงดาว” จากนั้นใหกระโดดไปยัง ทิศทางตรงกันขาม แลวใหคูตัวลง เมื่อรองไปถึงคําวา 
“ดวงดาว” คร้ังที่สอง จากนั้น ลุกขึ้นยืนชา ๆ และชูแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ แลวเอามือลงจับกันไวอีก
คร้ัง และกระโดดไปรอบวงกลม หยุดเมื่อถึงคําวา “ดวงดาว” และหันหนาเขาดานในอีกครั้ง 
 เนื้อเพลงทอนท่ีสอง  :  ใหเด็กผูหญิงจับกระโปรงของตนใหบานออกทั้งสองขาง ๆ และโยกตัว
ไปมาจากนั้น หมุนตัวหันออกไปนอกวง และยกแขนขึ้นไปยังเพดานชา ๆ และสายนิ้วไปมาดวย  แลว
หมุนกลับดานในอีกครั้ง 
 2.6  กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต เปนโปรแกรมการศึกษาที่นําเสนอกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต สําหรับ
เด็กอายุ 3 - 7 ขวบ ที่ใหประสบการณและวิธีปฏิบัติที่หลากหลายสําหรับครูผูสอน ในการชวยใหเด็กเล็ก
ไดคนหาและพัฒนาคุณคาในตนเอง และคุณคาทางสังคม ทิลแมน (Tillman. 2000 : 1) ซ่ึงสอดคลองกับ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการทางสมอง ที่จะเขาใจและจดจําขอความรู ซ่ึงเกี่ยวพันกับ
วิธีการสอนของครูส่ิงที่จะชวยใหครูสามารถเขาถึงกระบวนการเรียนรูของผูเรียนไดประกอบดวย ส่ิงเรา
การรับรู การถายโยงความรู และการจํา (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 36) 

การจัดประสบการณการวางแผน และกิจกรรมการเรียนรู ที่สัมพันธกันของกิจกรรมคุณคา
เพื่อชีวิต หมวดความสุข กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย. 

การจัดประสบการณของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต นั้นสอดคลองกับอายุและขั้นพัฒนาของ
เด็ก นักการศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนระดับของภาษา คําชี้แนะ และปริมาณความชวยเหลือจากผูใหญให
เหมาะสมกับอายุเด็ก ส่ิงนี้สําคัญเปนพิเศษสําหรับเด็กในวัยนี้ เนื่องจากภาษาและคําชี้แนะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จะเรียบงายและเปนรูปธรรมมากกวา, การจัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กมีหลักการดังนี้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 36 ; อางอิงจาก Morrison. 1998 : 230 - 231) 

1. การเรียนรูตองมีความหมายและสัมพันธกับสิ่งที่เด็กไดเรียนรูมาและนาสนใจ 
2. เด็กทุกคนไมไดเรียนวิธีเดียว สนใจเรียนรูแตส่ิงเดียว เหมือนกันตลอดเวลา ดังนั้น ครู

จะตองจัดประสบการณใหสอดคลองกับแตละบุคคลใหมากที่สุด 
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3. การเรียนรูจะตองใหทั้งกายและใจ กระฉันกระเฉง (active) หมายถึงวา เด็กเขารวม
กิจกรรมเรียนรูโดยการสราง การทํา การทดลอง การสืบคนและการทํางานรวมกับเพื่อน 

4. เด็กจะตองทํากิจกรรมที่มีวัตถุเปนรูปธรรม และจัดกระทําดวยตนเอง โดยเนนกิจกรรม
จริงไมใชสมุดแบบฝกหัด. 

การจัดประสบการณของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ในหมวดความสุข ยังใหความสัมพันธกับ
ความตองการและเสริมศักยภาพปจจุบันของเด็ก การจัดประสบการณ มีเปาหมาย เพื่อสนุกสนานกับ
ประสบการณแหงความสุข การจินตนาการ การเลนเกม การรองเพลง ที่กอใหเกิดความรูสึกที่เปนสุข 
นอกจากความสนุกสนานยังเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข การสื่อสารเปนคําพูดหรือภาพวาดถึงโลกที่
เปนสุข การพูดคุยถึงประเด็นสะทอนความคิดวา  “เมื่อฉันไดทําสิ่งที่ดี ฉันก็เปนสุขกับตนเอง” การ
คนหาความรูสึกของเรา เมื่อผูคนพูดไมดี หรือพูดดีกับเรา การเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
ความสัมพันธที่มีความสุข เปนอีกเปาหมายหนึ่งในหมวดบทเรียน ความสุข เพื่อระบุคําพูดหรือขอความ
ที่ทํารายผูอ่ืน คําพูด หรือขอความที่ใหความสุขแกผูอ่ืน เพื่อมีสวนรวมในการพูดคุยในชั้นเรียนวา เราจะ
สามารถอดทนทั้งกับตัวเองและผูอ่ืนไดอยางไร การฝกเปนผูมีความปรารถนาดีตอทุกคน สามารถใช
ประโยคยืนยันตอไปนี้ได เชน โปรดใหดอกไมแกฉัน ไมใชขวากหนาม เมื่อมีเพื่อนรวมชั้นพูดไมดีดวย 
(ไดแอน ทิลแมน ; และไดอานา ซู. 2543 : 92) 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 38) กลาววา ลักษณะของประสบการณที่สรางเสริมความสุข
ใหกับเด็กมี 3 ประการดังนี้ 

1. มีความสุข บรรยากาศ การดําเนินกิจกรรมตองเปนการเรียนอยางผอนคลายไมเครียด 
2. มีกําลังใจ การปฏิสัมพันธของเด็กกับครู, การตอบสนองดวยคําพูด ทาทางที่ดีของครูจะ

สรางความมั่นใจใหกับเด็ก ทาทายเด็กใหอยากเรียนรู เปนกําลังใจ ทําใหเด็กกลาคิด กลากระทํา เกิด   
ความงอกงามทางปญญาและความคิดสรางสรรค 

3. มีความสําเร็จ ในการทํากจิกรรมการเรียนการสอนของเด็ก ควรใหไดเหน็ความสําเร็จ
ในการเรียนของตน การทํางาน สําเร็จเปนแรงจูงใจใหเด็กทาํดีในอนาคต อยากเรียนรูโดยตอเนื่องตลอดชีวิต 
การวางแผนประสบการณ ของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มีการนําพัฒนาการทุกดานมาบูรณาการ เกิดการ
นําไปสูการเรียนที่มั่นคง มีแนวการประเมิน เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 46) มีการ
ผสมผสานดวยวัฒนธรรมทองถ่ิน การดึงเอาความคิดจากครูผูสอนและผูปกครองขณะที่รวมมือกับเด็กๆ 
คนหาวิธีหลากหลาย เพื่อสัมผัสและพัฒนาคุณคาตาง ๆ กิจกรรมการสอนนี้ ตั้งใจใหเปนสิง่กระตุน ไปปรบั
ใชกับกลุมนักเรียน  ใชทรัพยากรและความคิดสรางสรรคของผูสอนเอง นําเรื่องเลาเพลง และเกมมาจาก
วัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อแสดงคุณคาตาง ๆใชวัสดุอุปกรณที่หาไดงายๆ ใชความคิดสรางสรรค ทักษะและ
ความรูของผูสอน บทเพลงตาง ๆ ที่มีอยูในบทเรียนเปนภาษาอังกฤษ ครูอาจตองใชเพลงจากวัฒนธรรม
ของตน ตลอดจนการใชนิทานพื้นบาน เพื่อใหการศึกษาที่มีคุณคาเปนพื้นฐานดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
(ไดแอน ทิลแมน ; และไดอานา ซู. 2543 : 10) 
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 กิจกรรมการเรียนรู ของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดความสุข กิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ

คุณคาสําหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบ ประกอบดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ในการสํารวจคุณคาไดมีการ

ผสมผสานการเรียนรูแนวความคิดใหมๆ การแบงปน การคิดไตรตรอง การสรางสรรค และทักษะทาง

สังคม ใหเขากับการเลน ศิลปะ การรองเพลง กิจกรรมเขาจังหวะ และการใชจินตนาการ (ไดแอน ทิลแมน ; และ

ไดอานา ซู. 2543 : 5)  

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 46) ไดกลาวถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1. ตองกระตุนความสนใจเด็กและสามารถปรับได 

2. ตองสนับสนุนใหเดก็เกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ตองการใหเดก็พฒันาไมใชเพยีงแตเลน 

3. เด็กไดลงมือกระทํามากกวาฟงและพูด ไดพัฒนาทักษะสําคัญ เชน การคิด การเคลื่อนไหว 

4. เด็กไดรับการกระตุนใหสนทนา ไดสังเกต และไดคิดดวยตนเอง 

5. เด็กไดพัฒนาวินัยภายในตน 

6. เด็กไดเรียนรูการตัดสินใจ 

7. สรางความมั่นใจใหกับเด็กและสรางใหเด็กกลาแสดงออก 

8. เด็กสามารถพัฒนามโนทัศนการเรียนรูในตนได 

กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยบูรณาการพฤติกรรมคุณคาดานตางๆ และมีการผสมผสาน    

วัฒนธรรมทองถ่ินเขาไปดวยวิธีการเลานิทาน การรองเพลง สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาคุณคาเพื่อชีวิตเขาไป

บูรณาการกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรม

เสรี กิจกรรมกลางแจง เกมการศึกษา วัสดุอุปกรณในการสอนควรเปนอุปกรณที่หางายในทองถ่ินนั้น  

จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและอบรมมาจะเห็นไดวา กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสามารถนํามาใชในการพัฒนา

คุณคาของเด็กในหลายดานเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

จะเห็นไดวากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  มีความสัมพันธกันอยาง

แทจริง  เห็นไดจากการจัดประสบการณ  ที่สอดคลองกับอายุและขั้นพัฒนาการของเด็กการวางแผน

ประสบการณที่นําพัฒนาการทุกดานมาบูรณาการ  การจัดทํากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

ทําใหเด็กคิดถึงและสะทอนคุณคาตาง ๆ  ในทางปฏิบัติซ่ึงเกี่ยวโยงกับตนเอง ผูอ่ืน ชุมชน และสังคมโดยรวม 
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2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 งานวิจัยในประเทศ 

 คณะทํางานโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตประจําประเทศไทย (2005 : ออนไลน) ได
กลาวถึงการทําวิจัยในประเทศไทย โดยคุณศรีวรรณ สายฟา อาจารยใหญโรงเรียนเกษมพิทยา  กลาววา
ไดนํากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต เพื่อจะมาใชศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพชีวิต เปนเวลา 2 ป พบวา
การศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต มีความสําคัญอยางมากในการยกระดับชีวิต ครู นักเรียน และบรรยากาศทั่วๆ ไป
ในโรงเรียน และจากการศึกษานี้ทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทานในวันที่ 23 มิถุนายน 2005 
 สุวนี  เชื้อกุล (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณคา
เพื่อชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยของเด็กอายุ 5-6 ป พบวา เด็กกลุม ก. ที่
ไดรับการฝกดวยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (LVEP) รวมกับการฝกดวยกิจกรรม
ตามแบบที่ครูใชทั่วไป (GAT) ซ้ึงฝกเนื้อหา 100% มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยสูงกวา
เด็กกลุม ข. ที่ไดรับการฝกกิจกรรมตามแบบที่ครูใชทั่วไป (GAT) อยางเดียว ซ่ึงฝกเนื้อหา 50% สูงกวา
เด็กกลุม ค. ที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (LVEP) อยางเดียว ฝก
เนื้อหา 50% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 คณะทํางานโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตประจําประเทศไทย (2005 : ออนไลน) ได
กลาวถึงประเทศสวีเดน ที่มีคาทิ (Kati) เปนคนดูแลเด็ก ทํางานกับสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน และคุณคาตางๆ ของมนุษย เชน ความเปนอิสระ เธอทํางานกับเด็กๆ โดยใชกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณคาการมีชีวิตในเด็กอายุ 2-7 ป ไดพูดเกี่ยวกับคําถาม เชน อะไรคือความสงบสุข อะไรคือส่ิงที่ทําให
โลกสงบสุข และเขาก็วาดเปนรูปแทนคําตอบ เธอยังคงทําในเรื่องของสมาธิ ซ่ึงใหความสงบแกเด็กๆ 
และหลังจากเด็กๆ ที่อายุระหวาง 4-6 ป พูดเกี่ยวกับประสบการณของเขาและบรรยายในลักษณะที่เปน
รูป เด็กๆ ยังรวมรองเพลงเกี่ยวกับความสงบใจ และความมีเสรีภาพ เด็กๆ สนุกกับบรรยากาศที่มีคุณคา
เหลานี้อยางมาก เด็กๆ มีความคิดสรางสรรคมากและเต็มไปดวยความคิดที่หลากหลาย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา จากการใชโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต 
ทําใหเด็กไดคนหาและพัฒนาคุณคาในตนเอง และคุณคาทางสังคม รูจักการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุขและสงบสุข ซ่ึงโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตไดนําไปใชใน 74 ประเทศแลว 
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3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
      3.1    ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ปฐมวัย 
  พัฒนาการ  (Development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย   ทั้งดานรางกาย   จิตใจ  
และสติปญญา  ดานการทําหนาที่  (function)  และวุฒิภาวะ  (Maturation) ของอวัยวะระบบตาง ๆ  ในดานโครงสราง
การจัดสวนระเบียบตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีลักษณะและทิศทางที่แนนอน
สัมพันธกับเวลา ทําใหสามารถทําหนาที่ไดอยางดี  มีประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย
เปนความสามารถในการทําหนาที่ดานตาง ๆ ดูจากพฤติกรรมและผลงาน ไดแก ความสามารถในการฟง 
พูด  อาน เขียน การแกปญหา ทักษะการชวยตนเอง การเคลื่อนไหว การรูจักแบงปน  มีน้ําใจ ย้ิมแยม ซึ่ง
พัฒนาการทุกดานของมนุษยถาไดรับการตอบสนองตามความตองการแลว พัฒนาการจะเปนไปอยางสมวัย     
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  แบงออกเปน 4 ดาน คือ 
  1.   พัฒนาการดานรางกาย หมายถึง ความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อใหญที่ใช
ในการเคลื่อนไหว ทรงตัว   ยืน  วิ่ง  รวมท้ังความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก และประสาทสมัพันธ เชน 
การหยิบของการขีดเขียน   เปนตน 
  2.   พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ  หมายถึงความสามารถในการรูสึกและแสดงความรู
ศึกษาเด็ก เชน พอใจ ไมพอใจ รักชอบ สนใจ เกลียด โดยที่เด็กรูจักควบคุมการแสดงออกอยางเหมาะสมกับ
วัยและสถานการณตลอดจนการสรางความรูสึกที่ดีและนับถือตนเอง 
  3. พัฒนาการดานสังคม หมายถึง ความสามารถของเด็กในการสรางสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน  ปรับตัวในการเลนหรืออยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ทําหนาที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ รูจัก
กาลเทศะ การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
  4. พัฒนาการดานสติปญญา หมายถึง ความสามารถในการรับรู การเขาใจสิ่งตาง ๆ การ
ใชเหตุผล การแกปญหา  ซึ่งแสดงออกโดยการใชภาษาในการสื่อความหมาย 
 การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปน
พฤติกรรมคอนขางถาวร   การเรียนรูของเด็กเปนผลมาจากประสบการณจากสิ่งแวดลอมและมีการฝกฝน
ตั้งแตวัยทารก ในการเรียนรูของเด็กส่ิงที่มีอิทธิผลไดแกสภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธ ความตองการ
และความสนใจของเด็ก  การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีขอบเขตคือใชชวงเวลาสั้นการรับรูเนื้อหาแบบ
รูปธรรม วิธีการเรียนรูในแบบของการเลน  ลงมือปฏิบัติสํารวจสิ่งรอบตัวดวยความพอใจของตนเอง             
(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2545  :  27 )  
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 นอกจากพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยท่ีครูปฐมวัยตองศึกษาหาความรูแลว ครูปฐมวยั
ตองเปนผูมีสุขภาพดีและมีความสะอาดเรียบรอย นุมนวล สุภาพทั้งการแตงตัวและการปฏิสัมพันธกับเด็ก
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร การแกปญหา การจัดการ
เรียนรู มีความใจกวางในการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง กระตือรือรนตอการเรียนรูอยูตลอดเวลา             
มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการประสานกับบุคคลทุกฝายเพื่อจัดโอกาสการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสําหรับเด็ก (สุจินดา  ขจรรุงศิลป.  2550 : 92) 
 ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กปฐมวัย  จึงมีความสําคัญเปนเสมือนหนึ่ง
แนวทางใหผูสอน  ไดมีความรูความเขาใจ พัฒนาการและวิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณใหเด็กในรูปแบบของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และมีวิธีที่
จะวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขใหสอดคลองกับการพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กและในดานในทิศทางที่เหมาะสม 
 3.2 ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
  ในการศึกษาพัฒนาการทางดานจริยธรรมนั้น นักทฤษฎีจริยธรรมสวนใหญเชื่อวา
จริยธรรมมีการพัฒนาขึ้นเปนลําดับตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ  นอกจากนี้ นักทฤษฎีจริยธรรมสวนใหญยัง
เชื่อวา แหลงที่เกิดใหเกิดพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นอยูกับการเรียนรูทางสังคม แตอยางไรก็ตาม แนวคิด
การพัฒนาทางจริยธรรมนี้ก็ยังแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
  3.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท 
                 เพียเจท   พบวา   กระบวนการที่ทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงพัฒนายอมขึ้นอยูกับ
พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลท่ีจะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ   ทางสังคมนั่นเองเพียเจทไดแบง
ข้ันตอนการพัฒนาการสติปญญาออกเปน 3  ข้ัน ไดนํามาเปนหลักเกณฑในการแบงขั้นพัฒนาการทาง
จริยธรรม  (สุภาวดี  สุจริต.  2531 :  15 ; อางอิงจาก  Piaget.  1962 : 16 - 19)ไวดังนี้ 
    1. ข้ันกอนจริยธรรม (แรกเกิด -  2 ป) เปนขั้นที่ยังไมมีความสามารถในการรับรู
และระบบกฎเกณฑได การประพฤติปฏิบัติจะกระทําเพื่อสนองความตองการทางรางกาย 
    2. ข้ันปฏิบัติตามคําสั่ง (อายุ 2 - 8 ป) เด็กสามารถรับสภาพแวดลอม และบทบาท
ของตนเองตอผูอ่ืน   รูจักเกรงกลวัผูใหญ   เห็นวาคําส่ังหรือกฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏบิัติตาม 
    3. ข้ันยึดหลักแหงตน (อายุ 8  ปข้ึนไป) เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญา
ข้ันคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจจะ
ประเมินความถูกผิดโดยดูจากเจตนาผูกระทําและตั้งเกณฑของตนเองได 
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    เพียเจท  ไดอธิบายวา  จริยธรรมมีแฝงอยูในกฎเกณฑทุกชนิด   และเขาสงัเกตการ
เลนของเด็ก พบวา เด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กและยึดถือ
กฎเกณฑตายตัว 
    เพียเจท ไดวัดการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก  โดยสรางเรื่องเปนการกระทํา
ของเด็ก 2 คน ในลักษณะที่คลายกัน แตมีความตั้งใจและจูงใจตางกัน และผลท่ีเกิดขึ้นมาแตกตางกัน 
กฎเกณฑที่เพียเจทนํามาพิจารณามี 6 เกณฑดังนี้ 
    1. การตัดสินใจจากเจตนากระทํา (Intentionnally in Judgement) เด็กเล็กจะ
ตัดสินใจจากปริมาณที่เกิดขึ้น  แตเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาการกระทํา 
    2. การตัดสินใจเกี่ยวโยงกับบุคคลอื่น ๆ (Relativsim  in Judgement) เด็กเล็กจะ
ตัดสินใจจากการนําไปเปรียบเทียบกับผูอ่ืน หากผูใหญวาสิ่งใดถูกผิดก็จะวาตามนั้น แตเด็กโตจะตัดสินใจ
จากสถานการณ 
    3. ความผิดไมเกี่ยวของกับการลงโทษ (Independence  of  Sanction)  เด็กเล็กจะ
ตัดสินใจการกระทําอยางหนึ่งวาไมดี  เพราะจะถูกลงโทษ  สวนเด็กโตจะตัดสินการกระทําวาไมดี  เพราะ
สิ่งนั้นไปขัดกับกฎเกณฑและเกิดอันตรายกับบคุคลอื่น 
    4. ใชระบบตาตอตา (Use of Reciprocak) ในเด็กเล็กมักไมคอยใชระบบตาตอ
ตาในการพิจารณาการตัดสินบุคคล แตเด็กโตใชบอย 
    5. ในการลงโทษเพื่อลางบาป และดัดนิสัย (Use of  Punishment as Restitytion  
and Refrom) ในเด็กเล็กจะสนับสนุนใหมีการลงโทษอยางหนักเพื่อดัดนิสัยผูกระทําผิด  แตเด็กโตจะมีนิสัย
เชนนี้นอยลง 
    6. การยึดหลักธรรมชาติของโชคราย (Naturalist Views of Misfortune) มี
ความคิดวาถูกพระเจาลงโทษ 
  3.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโคลเบอรก 
    โคลเบอรก เชื่อวา การพัฒนาการทางจริยธรรมมิใชการรับรู  ความรูจากการพร่ํา
สอนของบุคคลอ่ืนโดยตรง  แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนเองตอผูอ่ืนดวย  
เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับลักษณะตางๆของสังคมบุคคลอื่นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
สัมพันธกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคลอื่น คือ อายุ ระดับสติปญญาและลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
    ระดับการใชเหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบอรก แบงเปน    
3 ระดับ ในแตละระดับแบงเปน 2 ช้ัน รวมเปน 6 ข้ัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก.  
2520 : 43  ;  อางอิงจาก  Kohlberg.  1964)  ตามตาราง 1 
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ตาราง   1  ระดับการใชเหตผุลตามทฤษฎพัีฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก 
 

 
ข้ันการใชเหตผุลเชิงจริยธรรม     ระดับของจริยธรรม 

 
ข้ันที่   1   หลักการหลบหลกีการถกูลงโทษ (2 –7 ป)      1.   ระดับกอนกฎเกณฑ   (2 – 10 ป) 
  
ข้ันที่  2   หลักการแสวงหารางวัล  (7 – 10 ป) 
 
ข้ันที่  1  หลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ  (10 – 13ป)         2.    ระดับตามเกณฑ  (10 – 16 ป) 
ข้ันที่  2  หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม (13–16ป)   
 
ข้ันที่  1  หลักการทําตามคําสัญญา  (16 ปข้ึนไป)             3.  ระดับเหนอืกฎเกณฑ  (16 ปข้ึนไป) 
ข้ันที่  2   หลักการยึดอุดมสตสิากล  (ผูใหญ) 
  
 
 นอกจากโคลเบอรกจะกลาวถึงลําดับขั้นตอนของการพัฒนาการการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง    

6 ขั้นแลวนั้นโคลเบอรกยังกลาวถึงขบวนการในการพัฒนาจากขั้นต่ําสุดไปยังขั้นสูงสุดซึ่งมีขบวนการ

ดังนี้คือ 
 1. พัฒนาการทางจรยิธรรมของบุคคลจะเปนไปตามขั้นลาํดับ (Sequential  Stage) 

 2. การรับรูทางสงัคม  การมีบทบาทในสังคมมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางจรยิธรรม 

 3. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะสูงขึ้น  เมื่อบุคคลมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง

ตรรกศาสตร และสามารถรับรูทางสังคม (Social Perception)ในระดับที่สูงขึ้น 

 โคลเบอรก เชื่อวา  พัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนไปตามขั้นจากขั้นที่หนึ่งผานไป

ตามลําดับจนถึงขั้นที่หก จะขามขั้นไมไดเพราะคนเราจะใชเหตุผลในขั้นต่ํากวาอยูกอนตอมาเมือได

ประสบการณทางสังคมใหม ๆ หรือสามารถเขาใจประสบการณเกาไดดีข้ึน ก็เกิดจาการเปลี่ยนแปลงความคิด

และเหตุผลในขั้นท่ีสูงมากขึ้น สวนเหตุผลในขั้นต่ํากวาก็จะถูกละทิ้งไป แตอาจจะชงักติดอยูกับขั้นใด      

ข้ันหนึ่งก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถทางสติปญญา  ซึ่งเปนตัวท่ีกําหนดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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และเปนไปไมไดที่จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่สูงกวาขั้นของพัฒนาการทางสติปญญา โคลเบอรก 

พบวา เด็กทีมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา

ของเพียเจท จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงขั้นที่สองเทานั่น สวนผูที่มีพัฒนาการทางสติปญญาในขั้น

ปฏิบัติการนามธรรมขั้นตนๆ จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงขั้นที่สามหรือสี่และผูใหญสวนมากมี

พัฒนาการทางจริยธรรมถึงขั้นท่ีสี่เทานั่น  (ทิพยสุดา นิลสินธพ. 2523 : 18  ;  อางอิงจาก Kohlberg. 1973 : 31, 

52) ดังนั้น การฝกอบรมในชั้นอนุบาลซึ่งเปนผูมีจริยธรรมอยูในขั้นที่หนึ่งเปนสวนมากนั้น  ควรมี

จุดมุงหมายในการเตรียมความพรอมของเด็กเทานั้นเคย (KAY. 1970) ไดเนนความสําคัญของการฝกอบรม

ของเด็กอนุบาลวา  ควรมีลักษณะเปนการเตรียมใหเด็กพรอมท่ีจะรับคําอบรมสั่งสอนทางจริยธรรม เชน  

ฝกใหเด็กคุนเคยกับเรื่องราวจริยธรรมที่งาย ๆ มีการเลนเกมที่แสดงถึงจริยธรรมบางประการ ซึ่งเปน

รากฐานของจริยธรรมขั้นสูงตอไป เชน ความสุข ความมีระเบียบ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย   

เปนตน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน ; และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2520 :  209) 

  3.2.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเกี่ยวกับแมแบบ 
    ทฤษฎีการเรียนรูจากแมแบบ (Modeling or Observational  Learning) 
    การเรียนรูทางสังคมของมนุษยนั้นอาจกลาวไดวา  เปนผลมาจากการไดรับ
แบบอยางกระตุนจากสังคม   บุคคลใดมีลักษณะชอบพึ่งพาจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบสูงกวาบุคคลอื่น  
(Jakubzak  ; & Walters.  1959  :  102 - 107) แบนดูรา ไดทําการทดลองพบวา  การเรียนรูในลักษณะของ
การเลียนแบบเทานั้นท่ีจะนําไปสูการสรางคานิยมทางศีลธรรมของเด็ก  อิทธิพลของรูปแบบทางสังคมจะมี
ผลตอความคิดทางศีลธรรมของบุคคลอยางยิ่ง (นวลศิริ เปาโรหิตย. 2520 : 195 -  196 ; อางอิงจาก Bandura.  
1972)   
    กระบวนการเรียนรูจาการสังเกตของแบนดูรา 
    ในกระบวนการเรียนรูทางสังคมนั้น  แมแบบมีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล
ไดมาก กลาวคือ เมื่อบุคคลไดเห็นแมแบบก็จะสามารถรับรูสัญลักษณของการกระทํานั้นได และสัญลักษณ
เหลานั้น   ก็จะชี้นําใหแสดงพฤติกรรมตอบสนองทางสังคมไดอยางเหมาะสม กระบวนการเรียนรูจาก
แมแบบนี้ อาจกลาวไดวา เปนการเรียนรูโดยการสังเกต  ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ  คือ 
    1. ความสนใจ (Attentional  Process) มนุษยจะเกิดการรับรูหรือเรียนรูไดก็
ตอเมื่อมีความสนใจในการสังเกตและรับรู 
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    2.   การจดจํา (Retention  Proess)  เปนกระบวนการของการจําอันเกิดจากการ

รวมพฤติกรรมของแมแบบที่สังเกตไดไว เพ่ือใชในการวางแผนพฤติกรรม  เพราะการสังเกตอยางเดียวจะ

ไมมีผลตอการเรียนรูมากเทากับการเก็บจําสิ่งที่สังเกตนั้นไวได 

    3. การแสดงออก (Motor Reproduction Process) เปนกระบวนการของการ

ดัดแปลงสัญลักษณ  ซึ่งเปนตัวแทนของพฤติกรรมมาเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   หลังจากการไดสังเกต

แมแบบและมีการเก็บจําไวแลว กระบวนการแสดงออกนี้เกี่ยวของกับระบบของรางกายและจิตใจ

พฤติกรรมที่ปรากฏออกมาจะเปนการรวบรวมการตอบสนองอยางละเอียดที่สุดทุกขั้นตอน เพื่อให

สอดคลองกับแมแบบ 

    4. การจูงใจ  เปนกระบวนที่แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางความรูที่ไดรับมา  

(Acquistion) กับการแสดงออกในการเรียนรูทางสังคมมนุษยไมอาจแสดงออกไดตามที่รับรูมาทั้งหมด  จึง

มีการเลือกพฤติกรรมของแมแบบที่กอใหเกิดผลดีตอตนเองมากกวาการเลือกในทางทีกอใหเกิดผลเสียกอน   

การประเมินคุณคาของพฤติกรรมของแมแบบโดยผูสังเกตแบบจะไปในรูปของการรับเอาสิ่งที่ตนพึงพอใจ

ไวและไมยอมรับส่ิงที่ตนไมพึงพอใจไว (วารี  นิยมธรรม. 2536 :  16 ; อางอิงจาก Bandura. 1977 :  22 - 29) 

                        จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ เพียเจท โคลเบอรก และทฤษฎีการเรียนรู

ทางสังคมของแบนดูรา สรุปไดวา  พฤติกรรมทางดานจริยธรรมนั้น เกิดจากการเรียนรูเหมือนพฤติกรรม

อ่ืน ๆ ดังนั้น ในการสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรมตองเขาใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการทางจริยธรรม

โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เพียเจท กลาววา   เด็กปฐมวัยอยูในขั้นปฏิบัติตามคําสั่ง  เด็กสามารถรับรู

สภาพแวดลอมและบทบาทของตนตอผูอ่ืน  และเด็กจะเกิดการเรียนรู ไดดีจากการไดปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม โคลเบอรก กลาววา อยูในขั้นของการกระทําเพื่อหลบหลีกการลงโทษไปสูขั้นของการกระทํา

เพื่อใหไดรับรางวัล และจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา จะกลาวถึงการเลียนแบบบทบาทของ

บุคคลในสังคมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรมเด็กสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากการสังเกตถึงวิธีการ

แสดงออกของผูอ่ืน เด็กไดคิด และตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมอยางเปนตัวของตัวเอง  ซึ่งจะชวยใหครู

และผูที่เกี่ยวของสามารถสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมไปสูข้ันสูงสุดขึ้นไดจากการมีปฏิสัมพันธกับเด็ก

อยางเหมาะสมและจะตองทําเปนกระบวนการตอเนื่อง  เพราะหากเด็กไดรับการพัฒนาจริยธรรมในวัยนี้

แลว นับวาเปนการวางพื้นฐานในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กในวัยที่สูงขึ้น 
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 3.3 แนวคิดทฤษฎีดานความตองการพ้ืนฐานกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
       แนวคิดนั้นเปนแนวคิดสําคัญที่มองเจาะลึกถึงเด็กปฐมวัยวามนุษยทุกคนตั้งแตเด็กเติบโต
ถึงผูใหญลวนแลวแตมีความตองการสนองตอบใหพอใจตนเองดังนั้นการทําตามความเขาใจในความ
ตองการของเด็กเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญ เพราะจะทําใหตอบสนองหรือจัดกิจกรรมใหตรงความ
ตองการของเด็กไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  ทฤษฎีความตองการมาสโลว 
            อับราฮัม มาสโลว  เชื่อวามนุษยมีคุณภาพนั้นเกิดจาก   มีความคิด   ความรูสึก   ความรู
ตระหนักและการแสวงหาสิ่งดีงาม   คนหาเปาหมายของชีวิตใหไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเองซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนความสามารถในการเรียนรูที่มีอยูในตัวมนุษยทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูรอดได  มาสโลวไดแบงขั้นตอน
ลักษณะความตองการเรียงเปนลําดับขั้นจากขั้นต่ําสุดไปขั้นสูงสุด ออกเปน 5 ข้ัน (สิริมา   ภิญโญอฺนันตพงษ. 
2545 : 24 ; อางอิงจาก Feeney. 1987)  ไวดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ความตองการตอบสนองรางกาย  (Physiological   needs) ไดแก  อาหาร  น้ํา   
อากาศ   อุณหภูมิ   การนอนหลับ   การขับถาย   เปนตน     
  ข้ันที่ 2 ความตองการความปลอดภยั (Safety  needs) ไดแกความรูสึกมั่นคง การไดรับ
การปกปอง ปลอดภัยจากความวิตกกังวล 
  ข้ันที่ 3 ความตองการความรัก  (Love   needs) ไดแก ความตองการความรัก อยากให
ตนเปนที่รัก  มีการยอมรับตนเอง  ตั้งแตกลุมครอบครัว  กลุมเพื่อน กลุมสังคม กลุมทํางาน 
  ข้ันที่   4   ความตองการไดการยอมรับจากผูอ่ืน  (Esteem  needs) ไดแก  ความตองการ
ใหผูอ่ืนมายกยอง   การไดรับการยอมรับจากเพื่อนกลุมคนและความภาคภูมิใจ 
  ข้ันที่    5   ความเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self - Aetualization needs) ไดแก ความตองการ
สูงสุดของบุคล กระทําสิ่งตาง ๆ ไดตามจุดหมายที่ตั้งไว  และความสามารถพิเศษของตนเอง มาสโลวได
อธิบายวา เด็กปฐมวัยตองไดรับการดูแล เอาใจใส ตองการให พอแม ครู ดูแลทั้งพัฒนาการดานรางกาย  
อารมณ- จิตใจ สังคมและสิตปญญา  ฉะนั้นความตองการ  ข้ันต่ําที่เด็กปฐมวัยตองการไดรับการตอบสนอง
เปนอยางมากประกอบดวย ความตองการดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรัก 
และความตองการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
 จะเห็นไดวาแนวคิดสําคัญของโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพ่ือชีวิต มีความสอดคลองกับทฤษฎี
ความตองการของมาสโลว  กลาวคือ ในการสรางสรรคบรรยากาศแหงคุณคาของโปรแกรมการศกึษาคณุคา
เพื่อชีวิตนั้น  เปนตอนสําคัญอันดับแรกของการพัฒนาจริยธรรมหรือคุณคาชีวิต ครูจะตองจัดการใหผูเรียน
ไดสัมผัสกับการรูสึกวาเปนที่รัก เปนที่เขาใจ เปนที่เขาใจแกกันและกัน รูสึกวามีคุณคา มีความเขาใจตอกัน
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ภายใตความรูสึกปลอดภัย ซ่ึงสนองตอทฤษฎีความตองการของมาสโลวและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
สามารถสงผลใหการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไดสนองความตองการของเด็กตรงตามศักยภาพและ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความสุข 
 3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
  งานวิจัยในประเทศ 
  สุดาวดี  ใยพิมล (2533 : 62) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจําแนกพฤติกรรม
ดานความซื่อสัตย โดยใชการเลานิทานโดยใชหุนมือและการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลอายุ 5-6 ป ผลการศึกษาพบวา เด็กที่ไดฟงการเลานิทานโดยใชหุนมือ 
และการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบมีความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมดานความ
ซื่อสัตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตเด็กที่ไดฟงการเลา
นิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบ มีความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมดานความซื่อสัตยไมสูง
กวาเด็กที่ไดฟงการเลานิทานโดยใชหุนประกอบ 
  อรวรรณ  สุมประดิษฐ (2533 : 77) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมดานความเอื้อเฟอ ความมี
ระเบียบวินัยของเด็กกอนวัยเรียน โดยจัดประสบการณการเลนแบบไทย และการเลนท่ีจัดอยูทั่วไป กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลอายุ 4-5 ป ผลการศึกษาพบวา การเลนแบบไทย และการเลนที่จัดอยูทั่วไป
สงผลตอพฤติกรรมทางดานความเอื้อเฟอ ความมีระเบียบวินัยแตกตางกัน 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  แวแรน และแบร (Warren ; & Bear. 1976 : 335-354) ไดนําตัวแบบมาใชในการพัฒนา
พฤติกรรมการแบงปนและยกยองชมเชยในเด็กอายุเฉลี่ย 3 ป 2 เดือน ถึง 5 ป 6 เดือน โดยสรางสถานการณ
ในหองทดลองใหเด็กมีกิจกรรมทางศิลปะ การทดลองจะแบงปนชวงสั้น ๆ คือ ชวงทํางานกับชวงรายงาน
ตัวแบบเปนผูใหญมีกิจกรรมทางศิลปะเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง ในชวงทํางานตัวแบบจะแสดงพฤติกรรม
แบงปน เชนใหเพ่ือนยืมดินสอสี ชวยสงอุปกรณใหเพื่อน หรือชวยวาดรูป เม่ือหมดชวงทํางาน ตัวแบบจะ
รายงานใหดูเปนตัวอยางตามพฤติกรรมที่ตองการใหเด็กดู  เมื่อตัวแบบรายงานพฤติกรรมที่ทํา ตัวแบบก็จะ
ไดรับคําชมเชยและรางวัลเปนขนมหรือผลไมทันที ผลปรากฏวา การใหดูตัวแบบ รวมกับการเสริมแรง 
ชวยเพ่ิมพฤติกรรมแบงปนใหเด็ก 
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  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก
ปฐมวัยที่สําคัญคือ การไดลงมือกระทําจริง เรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง  เนื่องจากเด็กไดสัมผัส คิด 
ทดลอง หาวิธีแกปญหา ซึ่งเปนการฝกประสบการณตรงจะทําใหเด็กเกิดการเรยีนรูในระหวางท่ีเด็กเลน เดก็
ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคลรอบขาง โดยเฉพาะการเห็นตัวแบบที่ดี จากคนใกลชิด จะ
เปนการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและสามารถสงผลตอพัฒนาการทางจริยธรรมไดดวย 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนกัเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูช้ัน
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร  จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนกัเรยีน 140 คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) แขวงบางหวา เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดมาจากการสุม 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จากจํานวน 4 
หองเรียน 

2. สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากนักเรียนหองที่สุมไดในขอ 1 
เพื่อจัดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสุข 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 
1. แผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
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1.1 เขาศึกษากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตจากโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (LVEP) เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะของครูและรูวิธีการพัฒนาคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัยจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชุลี 
สุวรรณดี ผูประสานงานโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิตประจําประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต และเขารับการอบรมการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จากผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชุลี สุวรรณดี 
วันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
หมวดความสุข จากขอมูลพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 

1.3 สรางกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต หมวดความสุข โดยศึกษาจากกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต
สําหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบ หมวดความสุข ซ่ึงเขียนและเรียบเรียงโดย (ไดแอน ทิลแมน ; และไดอานา ซู. 
2543 : 91-105) พรอมกับกิจกรรมจากนักการศึกษาทั่วโลก กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มีกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นสรรสรางบรรยากาศ ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต ขั้นการอภิปราย ขั้นการ
สํารวจความคิด ขั้นการถายโยงการเรียนรู 

1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจ
ความถูกตองตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดกิจกรรม 

1.5 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 8 สัปดาห 

รวม 24 คร้ังๆ ละ 40 นาที ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ในชวงเวลา 9.00 - 9.40 นาฬิกา  
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสุข  มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 2.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความสุขของทิลแมน 
(Tillman.2000 : 12)  
 2.2  ศึกษาหลักการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสังเกต ในหัวขอเร่ือง การประเมิน
ดวยการสังเกตเด็กปฐมวัยของ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545:188-209) 
 2.3 ไดพัฒนาแบบสังเกต  ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 3 ดาน  ดานสนุกสนานกับ
ประสบการณแหงความสุข โดยสังเกตพฤติกรรม หนาตายิ้มแยม ราเริงแจมใส กระโดดโลดเตนอยาง
สนุกสนาน กระตือรือรนอยากรวมกิจกรรม  มีอารมณขัน ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข โดย
สังเกตพฤติกรรม ตั้งใจรวมกิจกรรม มีความคิดจินตนาการกวางไกล มีความคิดเห็นเปนของตนเอง มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดงออกในสิ่งที่ ถูกตอง ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
ความสัมพันธที่เปนสุข โดยสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติตามขอตกลงดวยความเต็มใจและสมัครใจ มีสมาธิ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยความพอใจ การใหกําลังใจ 
รูจักการใหอภัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง
โดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design 
(ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2538:249) ดังแสดงในตาราง 2   
 
ตาราง  2  แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุม กอนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง 

E T1 X T2 

   
 เมื่อ E  แทน  กลุมตัวอยาง 
  T1 แทน การวัดพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย   กอนไดรับการจัด

กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
  X แทน การดําเนินการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
  T2 แทน การวัดพฤตกิรรมความสุขของเด็กปฐมวัย หลังไดรับการจัดกิจกรรม

คุณคาเพื่อชีวิต 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 
วัน  ในวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี วันละ 40 นาที โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. แจงและขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
2. แจงขอมูลขาวสารในการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ใหผูบริหาร ผูปกครอง นักเรียนกลุม

ตัวอยาง ทราบถึงกระบวนการดําเนินการจัดกิจกรรมและบทบาทของผูปกครองตอการสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กตามแนวการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 

3. สรางความคุนเคยกับเด็ก และจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
4. จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) โดยใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ไดแก วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 40 นาที
โดยจดบันทึกพฤติกรรมความสุขของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
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5. ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 8 
สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน พรอมทั้งจดบันทึกพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยทุกวันที่ทําการทดลอง
แลวนํามาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
 
รูปแบบการทดลอง 
 

ตาราง 3   สัปดาห วัน เวลา ที่ทําการทดลองและบันทึก 
 

สัปดาห วัน กิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต เวลา 
 สัปดาหกอนการทดลอง วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 1 - บทเรียนที่ 3 9.00น. - 9.40น

สัปดาหที่ 1 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 1 - บทเรียนที่ 3 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 2 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 3 - บทเรียนที่ 5 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 3 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 5 - บทเรียนที่ 7 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 4 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 7 - บทเรียนที่ 9 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 5 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที่ 9 - บทเรียนที่ 11 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 6 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที1่1 –บทเรียนที1่3 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 7 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที1่3 –บทเรียนที1่5 9.00น. - 9.40น
สัปดาหที่ 8 วันอังคาร, วันพุธ , วันพฤหสับดี  บทเรียนที1่5 –บทเรียนที1่7 9.00น. - 9.40น

 หมายเหตุ 
 -  บทเรียนที่ 10 – 17  นํามาจากบทเรียนที่ 8 – 15 จากกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 -  บทเรียนที่ 6 และ 7 จากเดิม  ขยายเวลาเปน 3 บทเรียน คือ บทเรียนที่ 6 บทเรียนที่ 7  
และบทเรียนที่ 8 
 -  บทเรียนที่ 9 เปนสรุปของบทเรียนที่ 6 – 8  
 

 6.  นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอน
การทดลองและหลังการทดลองไปวิเคราะหวิธีการทางสถิติตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC) 
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 2. หาคาสถิติพื้นฐานพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง
โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 73,79) 
 3.   ศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุม
ตัวอยาง โดยใช t - test แบบ Dependent Samples. 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89) 
 

  IOC = 
N

R∑  

 
    เมื่อ      IOC     แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

∑ R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1  หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538:73) 
 

  X    = 
N

X∑  
 

    เมื่อ           X      แทน     คะแนนเฉลี่ย 

∑ X   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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2.2  หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538:79) 
 

  SD = 
)1(

)( 22

−
− ∑∑

NN
XXN  

 
 เมื่อ        SD     แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2X∑   แทน     ผลรวมกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนในกลุมตัวอยาง 
                  ∑ 2)X(   แทน กําลังสองของผลรวมคะแนนนักเรียนแตละคนในกลุมตัวอยาง 

 N       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 

 3.    สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง

และหลังการทดลองภายในกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติทดสอบ ที (t-test dependent) (ลวน สายยศ ; และ 
อังคณา  สายยศ. 2538:104) 

 
  t = 

1
)( 22

−
− ∑∑

∑

N
DDN

D  

 
 เมื่อ   t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

 D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
 N  แทน จํานวนคูของคะแนน 

∑ D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
  และหลังการทดลอง 

2∑ D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
  และหลังการทดลอง 
 
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อ
ชีวิต ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังนี้ 
 

1.  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อความเขาใจตรงกนัผูวิจยัจึงกําหนดสัญลักษณที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

n แทน จํานวนนักเรียน 

1X  แทน คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรยีน 

2X  แทน คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 
S.D แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t - distribution 
p แทน คาความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบ 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

2.  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหแปรผลขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัย
นําเสนอขอมูล 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตโดยรวมและรายดาน 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย ดาน
สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข ดานเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่มีความสุข เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
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3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตโดยรวมและรายดาน โดยวิธีการทางสถิติ t-test แบบ 
Dependent Group ไดผลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 
       คุณคาเพื่อชีวิต โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน  
 

ดาน การทดลอง n X  S.D. t p 
สนุกสนานกับประสบการณแหง กอนเรียน 15  5.13 1.88 9.82* .000 
ความสุข หลังเรียน 

 
15  9.33   .62   

เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข กอนเรียน 15  2.13 1.81 14.64* .000 
 หลังเรียน 

 
15  9.20   .94   

เสริมสรางทักษะทางสังคม กอนเรียน 15  2.73 1.53 19.19* .000 
สําหรับความสัมพันธที่มีความสุข หลังเรียน 

 
15  9.40   .63   

โดยรวม กอนเรียน 15 10.00 4.74 17.10* .000 
 หลังเรียน 15 27.93 1.62   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 4 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มีพฤติกรรมความสุข
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข และ
ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่มีความสุข เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย ดาน
สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข ดานเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่มีความสุขเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
 จากการใชแบบสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย พบวา 
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 1. พฤติกรรมความสุขดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุขซึ่งประกอบดวย 
หนาตายิ้มแยมรางเริงแจมใส กระโดดโลดเตนอยางสนุกสนาน กระตือรือรนอยากรวมกิจกรรม มี
อารมณขัน เด็กกลุมตัวอยางสามารถพัฒนาทักษะดานนี้ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมความสุขจะ
เปนคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ในชวงแรก (สัปดาหที่ 1 - 2) เด็กจะสนุกสนานกับกิจกรรม เชน การ
รองเพลง การเลนเกม การทํากิจกรรมศิลปประดิษฐในขณะรวมกิจกรรมจะสนุกสนานเต็มที่โดยยังมิได
มีการระมัดระวังเทาที่ควร ในการเลนก็ยังมีในเรื่องของการไมแบงปน การทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ 
ยังขาดการชวยเหลือกัน ครูยังตองมีสวนในการชวยแกปญหาที่เกิดจากการทํากิจกรรมรวมกัน แต
ในชวงหลัง (สัปดาหที่ 3 - 8) ของการทดลองพบวา เด็กมีพัฒนาการในการแสดงพฤติกรรมความสุข
มากขึ้น สังเกตจากการแสดงทาทางการโอบกอด การแสดงความรักตอกัน เด็กจะกลาแสดงออกมากขึ้น
มีหนาตายิ้มแยม ราเริงแจมใสอยางจริงจัง การรวมกิจกรรมก็เปนไปดวยความสุข ชวยเหลือกัน แบงปน
กันมีความสนุกสนานในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 2. พฤติกรรมความสุขดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข ซ่ึงประกอบดวยตั้งใจเรียน มี
ความคิดจินตนาการกวางไกล มีความคิดเห็นเปนของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกใน
ส่ิงที่ถูกตอง พบวาในชวงแรก (สัปดาหที่ 1 - 2) ของการทดลอง จัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ทักษะดาน
นี้พัฒนาไดคอนขางชา เพราะการที่เด็กจะเริ่มมีความคิด มีจินตนาการ เด็กจะตองอยูในภาวะที่จิตใจ
สงบ ซ่ึงขั้นตอนที่จะทําใหมีจิตใจสงบ เปนขั้นสรรสรางบรรยากาศ จะเปดเพลงบรรเลงเบาพรอมกับครู
พูดบรรยายบทความที่สอนใหเกิดความสุขในการอยูกับตนเองและผูอ่ืน เด็กจะนั่งอยูในทาสมาธิพรอม
กับคิดตามคําบรรยายของครูไปดวย ในชวงแรกเด็กยังไมสามารถปฏิบัติไดดีเทาที่ควร แตเด็กก็จะเกิด
การพัฒนาตนเองวาในแตละบทเรียนจะมีการซักถามถึงประเด็นสะทอนความคิด เพราะฉะนั้นเด็ก
จะตองนิ่งตั้งใจฟงและคิดตาม ถึงจะตอบในประเด็นสะทอนความคิดและการถายโยงการเรียนรูได 
ในชวงหลัง (สัปดาห 3 - 8) เด็กคุนเคยกับกิจกรรมมากขึ้น กลาคิด กลาแสดงออก เชน ครูถามวาถา
นักเรียนอยูกับคุณพอคุณแมจะตองปฏิบัติตนอยางไร จึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุข เด็กก็จะตอบวา
ชวยคุณพอคุณแมทํางาน พูดกับคุณพอคุณแมดวยคําพูดที่เปนดอกไมไมใชขวากหนาม เด็กก็สามารถ
เขาใจคําพูดดอกไม และคําพูดขวากหนาม สามารถคิดและนําไปปฏิบัติได 
 3. พฤติกรรมความสุขดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข 
ซ่ึงประกอบดวยปฏิบัติตามขอตกลงดวยความเต็มใจและสมัครใจ มีสมาธิในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยความพอใจ การใหกําลังใจ รูจักการใหอภัย เด็กกลุม
ตัวอยางพัฒนาทักษะดานนี้จากการที่ไดเรียนรูในดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุขและ
ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข ในชวงแรก (สัปดาหที่ 1 - 3) การเสริมสรางทักษะทางสังคม ยัง
ตองไดรับการแนะนําที่จะตองอยูรวมกับผูอ่ืน เชน การใชคําพูด การแสดงทาทาง การรูจักชวยเหลือ 
การใหอภัย ในชวงหลัง  (สัปดาหที่ 3 - 8) เด็กสามารถมีทักษะทางสังคมไดดีขึ้น สังเกตไดชัดจากการที่
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เด็กรวมกันวาดภาพการปฏิบัติตอเพื่อนอยางมีความสุข ใสลงในกลองความสุขแลวทุกวัน เด็ก ๆ จะ
หยิบขึ้นมาและปฏิบัติรวมกัน เชน แบงขนมใหกัน ชวยเหลือเพื่อนเวลาหกลม ไมรังแกกัน เปนตน          
เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดดี มีคําพูดที่ใหกําลังใจ รูจักการใหอภัยกัน 
 จากการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห 
พฤติกรรมความสุขของเด็กทั้ง 3 ดาน พัฒนาขึ้นมากหลังจากการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยเร่ิมจาก
พฤติกรรมความสุขดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข
และดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่มีความสุข เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ไดดีขึ้นตามลําดับ 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และมีการสังเกตประกอบการ   
จัดกิจกรรม โดยศึกษาเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิต 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  โดยรวมและจําแนกเปนรายดานคือ 
 1. สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข 
 2. เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข 
 3. เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตมีพฤติกรรมความสุขสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  กําลัง
ศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ  ปานขํา)  แขวงบางหวา  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 4 หองเรียน  จํานวน
นักเรียน 140 คน 
 2.   กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  
กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ  ปานขํา) แขวง    
บางหวา  เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดมาโดยวิธี
สุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling) มา 1 หองเรียน  จากจํานวน 4 หองเรียน และสุมอยางงาย       
(Simple  Random  Sampling) โดยการจับฉลากนักเรียนหองที่สุมได  เพื่อจัดเปนกลุมทดลองจํานวน 15 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสุข 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  สรางความคุนเคยกับเด็กและจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2.  ทดลองกอนการจัดกิจกรรม ( Pretest ) 
 3.  ดําเนินการแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตในชวงเวลา  9.00 น. – 9.40 น. ทุกวันอังคาร   
วันพุธ  วันพฤหัสบดี  เปนเวลา 8 สัปดาห 
 4.  ผูวิจัยดําเนินการแผนการจัดจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตและสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 5.  เมื่อจัดกจิกรรมเสร็จผูวิจัย  แปรพฤติกรรมความสุขของเด็กเปนคะแนนและบันทกึลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นทุกวนัตลอด 8 สัปดาห 
 6.  นําขอมูลที่ไดตลอด 8 สัปดาห  มาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 1.  วิเคราะหหาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนพฤติกรรมความสุข  กอน – หลัง  โดยใชสูตร  
(t – test  dependent )   
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี ้
 1.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  มีพฤติกรรมความสุขโดยรวมหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  มีพฤติกรรมความสุข ดานสนุกสนานกับ
ประสบการณแหงความสุข ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับ
ความสัมพันธที่เปนความสุข  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และ
สอดคลองกับการสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยขณะรวมกิจกรรมที่ครูบันทึกไว 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลครั้งนี้เพื่ออธิบายพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิต  ซ่ึงผูวิจัยตองการนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การอภิปรายพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัดกิจกรรมคุณคา
เพื่อชีวิต 
 ตอนที่ 2  การอภิปรายพฤติกรรมความสุข  แยกเปนรายดาน 3 ดาน  คือ  ดานสนุกสนานกับประสบการณ
แหงความสุข  ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความรู และดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่
เปนความสุข  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

ตอนที่ 1  การอภิปรายพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมคุณคา
เพื่อชีวิต 

พฤติกรรมความสุขกอนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุข เด็กไมกระตือรือรนอยากรวมกิจกรรม ขาดความตั้งใจ
เรียน ไมกลาแสดงออก ขาดความเชื่อมั่นและไมมีความคิดเห็นเปนของตนเอง ขาดสมาธิในการทํางาน 
ปฏิบัติตามขอตกลงบางเวลา และรูจักการใหอภัยเปนบางเวลา กลุมเด็กปฐมวัยที่ศึกษาในครั้งนี้มี
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 10.00 คะแนน 
 พฤติกรรมความสุขหลังการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุข เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ตั้งใจเรียน มีความคิดเห็น
เปนของตนเอง และกลาแสดงออก รูจักการใหกําลังใจ การใหอภัย ปฏิบัติตามขอตกลงดวยความเต็มใจ 
ปฏิบัติตนโดยการคิดดี ทําดี พูดดี หนาตายิ้มแยม ราเริงแจมใส อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข กลุม
เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในครั้งนี้มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 27.93 คะแนน 
   ผลการวิเคราะหพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตมีพฤติกรรมความสขุ
สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
กอนการจัดกิจกรรม  10.00 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตเปน 27.93 
คะแนน  จากคะแนนเฉลี่ยนี้ทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความสุขสูงขึ้น เพียเจทไดอธิบายวา 
จริยธรรมมีแฝงอยูในกฎเกณฑทุกชนิดและเขาสังเกตการเลนของเด็กพบวา เด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป 
เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กและยึดถือกฎเกณฑตายตัว (สุภาวดี สุจริต. 2531 : 15 ; 
อางอิงจาก Piaget. 1962 : 16-19) โคลเบอรก เชื่อวา พัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม จะขาม
ขั้นไมไดเพราะคนเราจะใชเหตุผลในขั้นที่ต่ํากวาอยูกอนตอมาเมื่อไดประสบการณทางสังคมใหม ๆ ก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและเหตุผลในขั้นที่สูงมากขึ้น (ทิพยสุดา นิลสินธพ. 2523 : 3-18 ; อางอิงจาก 
Kohlberg. 1973 : 31, 52) เคย (Kay.  1970) ไดเนนความสําคัญของการฝกอบรมเด็กอนุบาลพบวา ควร
มีลักษณะเปนการเตรียมการใหพรอมที่จะรับคําอบรมสั่งสอนทางจริยธรรม เชน ฝกใหเด็กคุนเคยกับ
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เร่ืองราวจริยธรรมที่งาย ๆ มีการเลนเกมที่แสดงถึงจริยธรรมบางประการ  ซ่ึงเปนรากฐานของจริยธรรม
ขั้นสูงตอไป เชน ความสุข ความมีระเบียบ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย เปนตน (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน ; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520 : 209) แบนดูรา พบวา การเรียนรูในลักษณะของการ
เลียนแบบเทานั้นที่จะนําไปสูการสรางคานิยมทางศีลธรรมของเด็ก อิทธิพลของรูปแบบทางสังคมจะมี
ผลตอความคิดทางศีลธรรมของบุคคลอยางยิ่ง (นวลศิริ เปาโรหิตย. 2520 : 195-196 ; อางอิงจาก 
Bandura. 1972) ทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมชาติของตัวกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตมุงสะทอนใหเด็กคิดดี ทําดี 
พูดดี ภายใตเงื่อนไขบรรยากาศอบอุน ไมกดดัน ทําใหเด็กมีพฤติกรรมความสุขสอดคลองกับ (กุลยา  
ตันติผลาชีวะ. 2547 : 38) ประสบการณที่สรางเสริมความสุข บรรยากาศ การดําเนินกิจกรรมตองเปน
การเรียนอยางผอนคลายไมเครียด  การสอนแบบคุณคาเพื่อชีวิต เพื่อใหเกิดพฤติกรรมความสุข เนนการ
ยึดผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับ (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2544 : 5) การเรียนรูอยางมีความสุข โดยการ
จัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด เนนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม  ผานการเรียนรูที่
หลากหลายขั้นตอน  ขั้นการสรรสรางบรรยากาศ   เปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญตอการเรียนรู  
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดสัมผัสกับความรูสึก วาเปนที่รัก เปนที่เขาใจ โดยใหอยูกับความเงียบและนั่ง
นิ่งกอนเขาบทเรียนโดยใชขอความและเพลงบรรเลง ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต  เปนขั้นที่ครูจัดการ
เรียนรู เปนการตอกย้ํา  สํารวจขอมูล จินตนาการ ไดคิดดวยตนเองได ขั้นการอภิปรายเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูความรูสึกของตนและผูอื่น  จากสาระสําคัญที่เรียนรูแตละบทเรียนเพื่อการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ขั้นการสํารวจความคิดเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกที่เปนสุข  ซึ่ง
อาจเปนกิจกรรมรายบุคคลหรือเปนกลุมยอยคือการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคโดยการใชศิลปะ
เปนสื่อ กิจกรรมเคลื่อนไหวสรางสรรคที่ส่ือออกมาถึงความรูสึกที่เปนสุข  ขั้นการถายโยงการเรียนรู  
เปนการพูดคุยกันถึงการนําพฤติกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เด็กที่รวมกิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิต มีพฤติกรรมความสุขในเรื่องของการมีความคิดดี   มีคําพูดที่ดีการทําดีกับตนเองและผูอ่ืน  
ทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุขสอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลว ที่เชื่อวา มนุษยมีคุณภาพนั้น
เกิดจากมีความคิด ความรูสึก ความรูตระหนัก และการแสวงหาสิ่งที่ดีงาม (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  
2545 : 24 ; อางอิงจาก Feeney.  1987) 
 ผลการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  ทําใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาพฤติกรรมทางความสุขที่
นอกเหนือจากกลุมทดลองดวยกัน  กลาวคือ  เด็กไดนําประสบการณความสุข  ความรูเกี่ยวกับความสุข  
และการ เสริมสรางทักษะทางสังคม ไปสูเพื่อน ๆ ที่อยูในหองเรียนเดียวกันและเพื่อนตางหองเรียนอีก
ดวย  ซ่ึงนับวาเด็กจากกลุมทดลองเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมที่ดี  การสรางสภาพแวดลอมทาง
บุคคลภายในหองเรียนดวยการใหเด็กกลุมทดลอง  ไดนําประสบการณจากกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต
นํามาประยุกตใชกับเพื่อนรวมหอง  ซ่ึงนับวาเปนความประทับใจของผูวิจัย ยกตัวอยาง คือ ในขณะที่
เลนกิจกรรมเสรี   มีเพื่อนพูดจาไพเราะ ด.ช. ณัฐพล ชุมผล เปนเด็กจากกลุมทดลองก็พูดขึ้นมาวาใหใช
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คําพูดที่เปนดอกไมไมใชขวากหนาม  เพื่อนคนนั้นจึงถามวาคําพูดดอกไมและขวากหนามเปนอยางไร 
ด.ช.ณัฐพล  ชุมผล  ไดตอบเพื่อน ซ่ึงในขณะนั้นครูอยูในเหตุการณดวย  จึงไดใหความรูเพิ่มเติมเด็กทั้ง
หองเรียน  ถึงการใหคําพูดที่เปนดอกไมไมใชขวากหนาม  ทําใหทราบวาเด็กเกิดการถายโยงการเรียนรู
มาสูเพื่อนรวมหอง   นับวาเปนสิ่งที่เด็กไดพัฒนาพฤติกรรมความสุขไดอยางดียิ่งตลอด 8 สัปดาห 
 พฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยในสัปดาหที่ 1  เด็กมีความสนุกสนานกับประสบการณแหง
ความสุขแสดงพฤติกรรมบอยครั้งแตดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข และดานการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  เชน การสงบนิ่งในขั้นการสรรสรางบรรยากาศ  เด็กไมนิ่งยังคุยกัน   
การถามคําถามในประเด็นสะทอนความคิด  ยังไมสามารถตอบคําถามได  การอภิปรายและการถายโยง
การเรียนรู ยังพูดไมตรงประเด็น  สัปดาหที่ 2  เด็กสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดบาง  เร่ิมเขาใจในการ
ถามใหคิด   สามารถ  ตอบคําถามไดบาง เด็กบางสวนสามารถถายโยงการเรียนรูไปสูเพื่อนรวมหองได
ในบทเรียนที่ 5  คําพูดที่เปนดอกไมไมใชขวากหนาม   แตในสวนของการสํารวจความคิด   การเลนเกม  
การวาดภาพ  การรองและทําทาทางประกอบเพลง  เด็กแสดงพฤติกรรมทุกครั้ง  สัปดาหที่ 3  เด็กมี
พฤติกรรมความสุขพัฒนาขึ้นมากทั้งใหดานสนุกสนานกับประสบการณความสุขดานเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับความสุข  เด็กเริ่มรูจักการใชความคิด  การสื่อสารเปนคําพูดที่ดี  เร่ิมที่จะแสดงพฤติกรรม
ความสุขตอเพื่อน ๆ ไดดี ในขั้นสรรสรางบรรยากาศ  ครูพูดเสียงเบา ๆ วา  “ ขอใหทุกคนนั่งใหสบาย   
เพื่อปลอยใหตนเองสงบนิ่งอยูภายใน  ใหสมมติวามีแสงสีชมพู  เปนวงกลมอยูลอมรอบตัวเรา  แสงสี
ชมพูเต็มไปดวยความรัก ความรักนั่นชางนุมนวล  เบาสบายและปลอดภัย”  เด็ก ๆ ถามวาใชแสงสีอ่ืน
ไดหรือไม ครูตอบวาได เด็กแตละคนพูดวาใชแสงสีแดง  สีเหลือง สีเขียว สีฟา เปนตน แต  ด.ช.ณัฐพล  
ชุมผล  บอกวา  ไมควรใชสีดําเพราะสีดํามืด  ไมดี  ไมสวย  หลังจากนั้นครูจะถามถึงเหตุผลที่ใชแสงสี
แตละสี  สัปดาหที่ 4  มีความประทับใจ  คือ  มีอยูวันหนึ่ง  เมื่อถึงเวลาทดลองไมสามารถทําการทดลอง
ได  เด็ก ๆ ถามกันวา  ทําไมวันนี้ไปทดลองไมได  เด็กใหความสนใจที่จะไปหองทดลอง  จะรูหนาที่วา
ไปหองทดลอง  ตองติดบัตรหมายเลขประจําตัวเพื่อเปนการสะดวกในการจดบันทึกพฤติกรรมทุกดาน  
และนั่งสงบนิ่งเตรียมพรอมที่จะเรียนรู  สัปดาหที่ 5 – สัปดาหที่ 8  เด็กมีพฤติกรรมความสุขดีขึ้นมาก  
เชน ในเรื่องของการทําบัตรแสดงความคิดเห็น โดยครูเปนผูเขียนให การวาดภาพประกอบเพื่อใสลงใน
กลองความสุข  เด็กจะพูดถึงการจับมือกับเพื่อน  สามัคคีกัน แบงของเลนใหเพื่อน แบงขนมใหเพื่อน  
ยิ้มใหเพื่อน  เด็กสามารถวาดภาพไดตรงกับคําพูดที่แสดงถึงความสุข  และหลังจากเรียนกิจกรรมคุณคา
เพื่อชีวิตในแตละครั้ง เด็ก ๆ ชอบท่ีจะหยิบบัตรในกลองความสุข และนําไปปฏิบัติกับเพื่อนในกลุม
ทดลองและเพื่อนรวมหองดวย  ผลการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตทําใหเกิดการยอมรับและการรับรู
ตอบสนอง  สามารถพัฒนาพฤติกรรมความสุขผานกิจกรรมไดอยางมีความรูคูกับมีความสุข  สอดคลอง
กับ  เฟรด เอ็น ฟนลีย  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544  ; อางอิงจาก  Fred N.  Finley.  n.d.)  ที่
กลาววาการเรียนรูที่ดีจะเกิดขึ้นไดหากผูเรียนไดใชวิธีการเรียนดวยความถนัดตามธรรมชาติของตนเอง  
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ไดลงมือปฏิบัติจริงอยางตื่นตัว กระตือรือรน การเรียนรูก็จะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนตองใชกระบวนการ
ทางปญญา คือ การสังเกต คิดวิเคราะห สรุป เปนการสรางสาระ ความรู ที่มีความหมายใหตนเอง   และ
จดจําเรื่องที่เรียนรูนั้นไดยาวนาน 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความสุข จากการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ซ่ึงมี
กระบวนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ขั้นสรรสรางบรรยากาศ ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต ขั้นการ
อภิปราย ขั้นการสํารวจความคิด ขั้นการถายโยงการเรียนรู โดยจําแนกพฤติกรรมความสุขออกเปน           
3 ดาน 

1. ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุขประกอบดวย  หนาตายิ้มแยม ราเริงแจมใส  
กระโดดโลดเตนอยางสนุกสนาน  กระตือรือรน  อยากรวมกิจกรรม มีอารมณขัน  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
เปนลําดับตั้งแต  สัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 8  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูวิจัยเปดโอกาสใหเด็กไดกลา
แสดงออกใหกําลังใจ  ใหคําชมเชย  และไมตําหนิเมื่อเด็กไมแสดงออก  แตจะเปนการใหคําแนะนําทํา
ใหเด็กรวมกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไดอยางสนุกสนาน  ควบคูกับการกลาแสดงออก  

2. ดานเพิ่มพูนความรู เกี่ยวกับความสุข  ประกอบดวยตั้งใจรวมกิจกรรม  มีความคิด
จินตนาการกวางไกล  มีความคิดเห็นเปนของตนเอง  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดงออกในสิ่งที่
ถูกตอง  พบวาเด็กสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากคําถามในประเด็นสะทอนความคิด จากการ
อภิปราย  จากการฟงนิทาน  และจากการเลนเกม  ดวยคําพูดที่เหมาะสม จากสัปดาหที่ 1,2  ที่พูดแสดง
ความคิดเห็นไดแตยังไมตรงประเด็นเทาที่ควรในสัปดาหที่ 3  เด็กเริ่มสนุกสนานกับการไดแสดงความ
คิดเห็นตรงกับประเด็นสะทอนความคิดผูฟงเกิดความเขาใจ  นอกจากนั้นยังสามารถพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว  วาเปนพฤติกรรมความสุขอยางไร  ในสัปดาหที่ 7 และ 8  เด็ก
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมั่นใจ  ในการสะทอนความคิด  อภิปรายและการถายโยงการเรียนรู     

3. ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข ประกอบดวยการ
ปฏิบัติตามขอตกลง  มีสมาธิในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย
ความพอใจ  ใหกําลังใจ  รูจักการใหอภัย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเปนลําดับตั้งแตสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาห
ที่ 8 ผูวิจัยพบวาการพัฒนาพฤติกรรมความสุข ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติบัญญัติวา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนเกง คนดี มีความสุข โดยมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 3) จึงนับวาเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กอีกวิธีหนึ่ง 
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1.   การจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตใหกับเด็กเพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพตองคํานึงอัตราสวนที่พอเหมาะระหวางครูกับเด็ก  เพราะจํานวนเด็กที่พอเหมาะจะทําให
ครูสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการพูดและพฤติกรรมอื่น ๆ ของเด็กไดอยางครบถวนทําใหครู
สามารถวิเคราะหพฤติกรรมความสุขเพื่อแปรเปนระดับคะแนนไดดี 
 2.   การจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ จัด
โดยยึดเด็กเปนสําคัญ  ดวยส่ือที่เหมาะสม  ครูเปนผูคอยกระตุน  สนับสนุนและใหกําลังใจทําใหเด็กมี
ความสุขที่จะรวมกิจกรรมสงผลใหเด็กสามารถพัฒนาพฤติกรรมความสุขควบคูกับความสนุกสนาน 
 3. ตนฉบับของกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตเปนวัฒนธรรมทางตะวันตก ควรนํามาปรับใหเขากับ
วัฒนธรรมตะวันออก 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดทําแผนภาพกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตที่แสดงออกถึงพฤติกรรมความสุขมาติดใน
หองเรียน  ใหอยูระดับสายตา   เปนสื่อที่ดีใหเด็กเขาไปศึกษาเพิ่มเติม 
 2.  การใชคําพูดที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
 3.  ครูผูสอนตองทําตนเองใหมีคุณสมบัติที่สรางบรรยากาศที่มีคุณคาเปนพื้นฐาน  เปนการ
สนับสนุนใหเด็กพัฒนาพฤติกรรมความสุขใหมากที่สุด 
 4.  ครูผูสอนสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไปประยุกตใชรวมกับการจัด
กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัยในแตละวันได 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาผลการใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตที่มีตอพฤติกรรมในดานอื่น ๆ เชน ความสงบ  
ความเคารพ  ความรัก  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  เปนตน   
 2.   ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมอื่น ๆเชน กิจกรรมศิลป
สรางสรรค   กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมการประกอบอาหาร  เปนตน 
 3.   ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตที่สงผลตอกับพัฒนาการทั้งดานรางกาย 
ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 
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- คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
- ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 

หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมไดหลายวิธี และการจัด
กิจกรรมวิธีหนึ่งที่สามารถจัดใหกับเด็กได คือ การจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  ซ่ึงกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดพัฒนามาจากกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  หมวดความสุข  ซ่ึงเขียนและเรียบเรียงโดย ได
แอน ทิลแมน และไดอานา ซู เปนกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ซ่ึงประกอบดวยวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย เพือ่ให
สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข และเสริมสรางทักษะทาง
สังคม สําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข จนสามารถเกิดการยอมรับและการรับรูตอบสนอง สังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออก  บทเรียนที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 17 บทเรียน  เราไดนําบทเรียนจากกิจกรรม
คุณคาเพื่อชีวิตมาปรับเปลี่ยนวรรณกรรมและขอมูลทางวัฒนธรรมเพื่อสอดคลองกับบริบทในสังคมไทย  
รวมทั้งสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรู 
 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 
เนื้อหา  
 การใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต จะชวยสงเสริมพฤติกรรมความสุขดวยการใหเด็กไดสนุกสนาน
กับประสบการณแหงความสุข การเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข และเสริมสรางทักษะทางสังคม
สําหรับความสัมพันธที่มีความสุข 
 
หลักการจัดกิจกรรม 

1. ใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต  สัปดาหละ 3 วัน ไดแก  วันอังคาร  วันพุธ  วัน
พฤหัสบดี  วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห 

2.  ขั้นตอนการใชแผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต มี กระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ขั้นสรรสรางบรรยากาศ เปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนโดย

ครู จะตองจัดการใหผูเรียนไดสัมผัสกับความรูสึกวาเปนที่รัก เปนที่เขาใจ เปนที่เคารพ รูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีความปลอดภัยขณะที่เรียน และสรางสิ่งแวดลอมใหนักเรียนพัฒนาไปรอบดาน เชน ใหนักเรียน
อยูกับความเงียบหรือนั่งนิ่งกอนเขาบทเรียนโดยใชขอความและเพลงบรรเลง 

2.2 ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน  เปนขั้นตอน
การตอกย้ํา  สํารวจขอมูล  จินตนาการ ประกอบดวยวิธีการสําคัญ 3 ประการ คือ  
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  2.2.1 การรับรูขอมูล เปนขั้นตอนที่มุงสํารวจวา  เดก็มีขอมลูหรือความเขาใจวาความสุข
เปนเชนไร  กจิกรรมการดําเนินการ  เปนการรับรู  พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  2.2.2  การสํารวจคุณคาในโลกที่เปนจริง เปนขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระตุนคุณคาโดย
ผานการเลาเรื่องจาก เนื้อหา  ชีวิตประจําวนั 
  2.2.3 การสะทอนความคิด เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดคิดดวยตนเอง เปนขั้นที่
เสริมสรางความรูสึกในคุณคา  เชน  พูดสะทอนความคิด 
 2.3   ขั้นการอภิปราย  เปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูความรูสึกของตน  ของผูอ่ืนเพื่อสรรสรางหลักการ
ในการอยูรวมกัน 
 2.4 ขั้นการสํารวจความคิดเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแสดงความคิดความรูสึกที่เปนสุขซึ่งอาจเปน
กิจกรรมรายบุคคล หรือเปนกลุมยอยๆ กิจกรรมในขั้นตอนนี้   ประกอบดวย 
 2.4.1 การแสดงออกถึงความสุขที่เด็กคิดหรือรูสึก ดวยการสรางสรรคงานศิลปะหรือการ
เคลื่อนไหวอิสระ 
 2.4.2  การพัฒนาทักษะทางอารมณ และทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลดวยการใหเด็ก
พูดคุยบรรยายถึงงานศิลปะหรือทาทางการเคลื่อนไหวอิสระที่เด็กสรางสรรควาเปนความสุขอยางไร 
 2.4.3  การเชื่อมโยงสูสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการใหผูเรียนออกแบบหรือเสนอคุณคาที่
เปนประโยชนตอตนเอง และขยายผลสูสังคมกวางได ซ่ึงเปนความสุขที่อาจจะเชื่อมโยงหรือไม
เชื่อมโยงกับความสุขที่ปรากฏในขอ 2.4.1 และขอ 2.4.2 
 2.5 การถายโยงการเรียนรู เปนการประยุกตพฤติกรรมคุณคาเพื่อชีวิตไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 

การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะรวมกิจกรรม 
 

บทบาทของครู 
1. จัดเตรียมสิ่งแวดลอม  และบรรยากาศในการเรียนรู โดยการจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  
2. การอธิบายถึงประเด็นสะทอนความคิด ซ่ึงสามารถนํามาใชพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเรามี

ความสุข และวิธีที่เราจะใหความสุขแกผูอ่ืน โดยใหเด็กรวมแบงปนความคิดเห็น ในขณะที่เรียนหมวด
ความสุข จนสามารถคิดประเด็นสะทอนความคิดเกี่ยวกับความสุขได และแสดงคุณคาของตนเอง
ออกมา 

3. กระตุนใหเด็กรวมกิจกรรมตามจุดประสงของการจัดกิจกรรมแตละวันอยางเปนกันเอง   
สนุกสนาน และมีความสุข 

4. รวมกับเด็กสรุปสิ่งที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม 
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บทบาทของนักเรียน 
1. สนทนา ซักถาม พูดคุย  แบงปน ในประเด็นสะทอนความคิด 
2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
3. นําเสนอผลงานและแสดงความรูสึก 
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แผนการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
หมวดความสุข 

 

บทเรียนท่ี 1   จงแสดงออกมา 
 

เวลา 40 นาที 
 
จุดประสงค 
 1.  เพื่อใหเขาใจความหมายของความสุข 
 2.  สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองรูสึกเปนสุข และการใหความสุขผูอ่ืน 
 
สาระสําคัญ 
 เมื่อมีความรัก และความสงบ ความสุขยอมเกิดขึ้น 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1. ขั้นสรรสรางบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพูดเบาๆ พรอมกับเปดเพลงบรรเลง ดังนี้ 
"ขอใหทุกคนนั่งใหสบาย แลวปลอยใหตนเองสงบนิ่ง
อยูภายใน.... ใหเราสมมติวามีแสงสีชมพูเปนวงกลม
อยูรอบตัวเรา.... แสงสีชมพูนั้นเต็มไปดวยความรัก....
ความรักนั้นชางนุมนวล เบา สบาย และปลอดภัย  
แสงนั้นมาเตือนใหนึกถึงแสงที่อยูในตัวของเรา ซ่ึง
เต็มไปดวยความรักเชนกัน.... เราปรับตัวกลืนเขาไป
ในแสงสีชมพูที่อยูภายใน และเพลิดเพลนิเปนสขุอยูกบั
ความรักที่เต็มเปยมนั้น.... เราก็คือเรา....เราเต็มไปดวย
ความรักอยูแลวโดยธรรมชาติ....เรากลืนหายอยูใน
ความงามภายในตนเอง....แสงสีชมพูแหงความรักนี้
อยูในตัวเราเสมอ.... เมื่อใดก็ตามที่เราตองการสัมผัส
กับความรักภายในใหมากขึ้น เราสามารถปรับตัวกลืน
หายเขาไปในโรงงานของความรักภายในตนเองได
และผลิตความรักใหมีมากยิ่งขึ้น 

- CD เพลงบรรเลง 
- เครื่องเลน CD 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
2.ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อ

ชีวิต 
 2.1) การรับรูขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 2.2) การสํารวจคุณคา 

ในโลกที่เปนจริง 
 
 
 
 
 
 2.3) การสะทอนความคิด
 
 
 

 
 
2.1 เด็กนั่งลอมวง และใหเด็กแสดงความเห็นและ
แสดงออกถึงการที่ตนเองมีความสุขและวิ ธีให
ความสุขผูอ่ืน เด็กทั้งหมดปรบมือชมเชย คําตอบของ
เด็กอาจประกอบดวย 
 -  การยิ้มแยม 
 -  การโอบกอด 
 -  เกมสนุกๆ 
2.2 ครูถามคําถามและใหเด็กชวยกันตอบ 
 - การที่เด็กแสดงอาการยิ้มแยมแสดงวาตนเอง  
รูสึกเปนสุขจริงหรือไมรูสึกอยางไร 
 -  เมื่อเด็กแสดงอาการยิ้มแยมใหเพื่อน แลวเพือ่น
ยิ้มให แสดงวา เปนการใหความสุขผูอ่ืนหรือไม 
 - ความสุขคืออะไร(การมีความรักและความสงบ
อยูภายใน) 
2.3 เด็กแตละคนพูดแสดงความคิดเห็นของตน
ประเด็นตอไปนี้  
 เมื่ อฉันมีความรักและความสงบอยูภายใน
ความสุขยอมเกิดขึ้นได 

- นั่นหมายความวาอยางไร? 
-  มีใครจะบอกครูในเรื่องนี้ไดบาง? 
- นักเรียนจําชวงเวลาที่เกิดสิ่งดังกลาวไดไหม? 

 

3.  ขั้นการอภิปราย 
 
 
 
 
4. ขั้นการสํารวจความคิด 

3.1  ครูอภิปรายสาระสําคัญที่เด็กเรียนรูดังนี้ 
 - ถาใครแสดงออกถึงความรูสึกที่เปนสุขอยูเสมอ 
เด็กจะรูสึกอยางไรกับคนนั้น 
3.2 เปดโอกาสใหเด็กแลกเปลี่ยนความคิดในการ
แสดงออกความรูสึกที่เปนสุขกับเพื่อน 
4.1  เด็กทุกคนรองและทําทาประกอบเพลง "นารัก จัง" 
4.2  เด็กทุกคนแสดงทาทางที่มีความสุขกับเพื่อน 

 
 
 
 
 
- เพลง "นารักจัง" 
- เครื่องเลนเทป 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
5.  การถายโยงการเรียนรู 5.1  ครูถามวา 

 -  ถาเด็กอยูบาน เด็กๆ จะแสดงความสุขอยางไร 
 -  เด็กๆจะแสดงความรูสึกที่เปนสุขตอเพื่อน
อยางไร 
 -  เด็กๆ จะแสดงความรูสึกทีเ่ปนสุขตอตนเอง
อยางไร 

 

 
การประเมินผล 
 1.  จากการตอบคําถาม 
 2.  จากการแสดงความคิดเห็น 
 3.  จากการอภิปราย 
 4. จากการรองเพลง “ นารักจัง ” 
 5.  จากการถายโยงการเรียนรู 
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 เพลงนารักจัง 
 

คํารอง : แพง   ชินพงศ     ทํานอง  : แพง   ชินพงศ 
 
  บอกกับคนซายมือ  วานารักจัง  บอกกับคนขวามือวานารักจัง 
  บอกกับเพื่อนทุกคน  ทุก ๆ คน  ไมเวนสักคน 
  บอกวานารักจัง 
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หมวดความสุข 

 
บทเรียนท่ี 2   การใชจินตนาการ 
 
เวลา 40 นาที 
 
จุดประสงค 
 1.  เพื่อใหรูจักการใชจินตนาการนําไปสูความสุข 
 
สาระสําคัญ 
 ความสุขยอมเกิดขึ้นไดจากการใชจินตนาการ 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1.  ขั้นการสรรสราง

บรรยากาศ 
 
2.  ขั้นการกระตุนคุณคา

เพื่อชีวิต 
 2.1) การรับรูขอมูล 

ครูเปดเพลง "เพียงหนึ่งนาที" ใหเด็กฟง 
 
 
 
 
2.1  ใหเด็กๆ นั่งสบายๆ หรือนอนราบบนพื้นหอง 
ก็ได "วันนี้ เราจะใชจินตนาการของเราอีกครั้ง เพื่อ
สรางภาพขึ้นในใจเรา ทําตัวใหสบายและอยูนิ่งๆ.... 
จินตนาการถึงผีเสื้อแสนสวยตัวโต ใหเปนสีอะไรก็
ไดที่นักเรียนชอบ ผีเสื้อตัวนี้อยากโบยบินไปยังที่ๆ
คนมีความสุขเทานั้นอาศัยอยู นักเรียนอยากไปที่
นั่นดวยใชไหม?...... เอาละ หลับตาลง แลวฟงใหดี 
จินตนาการวา นักเรียนกําลังนั่งอยูบนปกผีเสื้อตัวโต
ที่สวยงามและมีสีสันนี้ และกําลังบินไปยังสถานที่ๆ
เด็กๆมีความสุขมาก.....เอาละนักเรียนมาถึงแลว.. 
นักเรียนเห็นใบหนาที่มีความสุขของเด็กๆเหลานั้น
ไหม?.... ตอนนี้ผีเสื้อบินลงมายังพื้นหญาของโลก 

- CD เพลงเพียงหนึ่ง
นาที 
-  เครื่องเลน CD 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2) การสํารวจคุณคาใน

โลกที่เปนจริง 
 
2.3) การสะทอนความคิด 
 
 
 
 
3. ขั้นอภิปราย 
 
 
 
4.  ขั้นการสํารวจ 
 
 
 
5. ขั้นการถายโยงการเรียนรู 

ที่แสนสวยนี้ และเด็กๆเหลานั้นก็ออกมาตอนรับ
ผีเสื้อ รวมทั้งตัวนักเรียนดวย.... เขาพูดอะไรกับ
นักเรียน? เด็กๆชวนนักเรียนไปเลน....เขากําลังเลน
อะไร....แลวเขาก็ชวนนักเรียนไปปคนิคบนสนาม
หญา....นักเรียนกําลังรับประทานอะไร?....นักเรียน
พูดคุยกันวาอยางไร? จงมองไปรอบๆตัวนักเรียน
เองซิ....นักเรียนเห็นตนไม ดอกไม....นก.....พระ
อาทิตย.....ใบหนาของนักเรียนเต็มไปดวยความสุข
ไหม?....เอาละไดเวลากลับโรงเรียนแลว นักเรียนขึ้น
นั่งบนปกของผีเสื้อที่นารักนั้นอีกครั้งหนึ่ง และบิน
กลับมาที่นี้ ลืมตาขึ้นไดแลว 
2.2  ครูถามคําถามและใหเดก็ชวยกันตอบ 
 -  ใหเด็กนึกถึงสิ่งที่เด็กๆ มีความสุขที่เด็ก ๆ
เคยไดรับจริง ๆ 
2.3  ใหเดก็แตละคนแสดงความคดิเห็นของตนกับ
ประสบการณการใชจินตนาการ  เชน  
 -  ฉันคิดวาบางครั้งการใชจนิตนาการถึงสิ่งที่
ชอบที่สวยงามที่มีแตคนจิตใจดี ไดเลนสนุกสนาน
ก็ทําใหมีความสุขได 
3.1  ครูอภิปรายสาระสําคัญที่เด็กเรียนรู ดงันี้ 
 - จากการใชจินตนาการ เดก็ๆไดรับ
ประสบการณอะไรบาง 
3.2  ความสุขทําใหชีวติของเด็กๆเปนอยางไร 
4.1  เด็กแบงกลุมๆละ 5 คน 
4.2  เด็กแตละกลุมประดิษฐผีเสื้อใชผีเสื้อเปน
สัญลักษณของการอยูอยางสงบ ใชเลนบทบาท
สมมติคุยกัน 
ครูถามวา :  -  เด็กๆ จะใชจนิตนาการตอเพือ่น 
อยางไร เมื่อตองการอยูกับเพื่อนอยางมีความสุข 
                    -  เด็ก ๆนึกถึงตวัเองวาจะทําอยางไร  
จะอยูกับเพื่อนอยางไร  จึงจะมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กระดาษส ี
-  กาว 
- ไมไอศกรีม 
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การประเมินผล 
 1.  จากการตอบคําถาม 
 2.  จากการแสดงความรูสึก 
 3.  จากการอภิปราย 
 4. จากผลงานการประดิษฐผีเสื้อ 
 5.  จากการถายโยงการเรียนรู 
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เพลง  เพียงหนึ่งนาที 
(มูลนิธิ บราหมา กุมารี) 

 
ขอบฟาจะงามเพียงใด  อยูที่ใจของตน 

 ที่จะชวยระบายลงบนฟางาม 
 โลกเรานี้จะเปนอยางไร ใจเรานี้จะเปนคนทํา 
 ทําใหสวยดวยสีในหัวใจ 
 ขอใหมองลงไปที่ใจของเธอ  
 เพื่อพบและเจอความงามขางใน 

ใหความรกัที่ใจเธอมีแตโลกนี้ใหงามดังใจ 
งามเพียงไหน ทําไดดังตองการ 
แคหนึ่งนาทีเทานั้นๆ 
โลกเราจะมีสีสัน ดวยใจสวยๆที่ชวยกันทาํ 
แคหนึ่งนาทีเทานั้น มอบสิ่งดีๆ ใหกัน 
จากใจคนเปนลานๆ ใหเปนหนึ่งลานนาท ี
ขอแคเพียงนาที ที่อยากจะขอเธอ 
แคหวังใหเธอลืมความวุนวาย 
เมื่อเธอนั้นมีความสงบ เธอจะพบความจริงในใจ 
วาใจเธอนั้น ชางแสนงดงาม 
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หมวดความสุข 
 

บทเรียนท่ี 3   ความสุขคือการไดรู 
 เวลา 40 นาท ี
จุดประสงค 

1. เพื่อสามารถบอกไดวาความสุข คือ การไดรูวาเปนที่รัก 
สาระสําคัญ 
 ความสุขคือการไดรูวาฉันนั้นเปนที่รัก 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1.  ขั้นการสรรสราง

บรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพูดเสียงเบาๆ พรอมกับเปดเพลงบรรเลงดังนี้ 
"ครูตองการใหทุกคนอยูนิ่งๆ สักครูหนึ่งคิดถึง
ดวงดาวแหงความสงบ และจินตนาการวาเราเปน
เหมือนดวงดาว เงียบและสงบ ปลอยรางกายให
นิ่งๆ    ผอนคลายเทาและขา ผอนคลายหนาทอง
และไหล ผอนคลายแขนและใบหนา นักเรยีนคือ
ดวงดาวที่สงบ วันนีน้ักเรยีนสองประกายความสงบ
เปนสีขาวที่มีแตความบริสุทธิ์และความสุขเราคือ
ดวงดาวแหงความสงบและความสุข เมื่อใดก็ตามที่
นักเรียนตองการสัมผัสความสงบนักเรียนสามารถ
อยูนิ่งๆ เงียบๆไดและจําไวเสมอวา เราคือดวงดาว
แหงความสงบและความสุข 

- CD เพลงบรรเลง 
-  เครื่องเลน CD 

2.  ขั้นการกระตุนคุณคา
เพื่อชีวิต 

 2.1) การรับรูขอมูล 

 
 
2.1  ครูเลาเรื่องใหเดก็ๆฟง ดงันี้  
"กลอยเปนเด็กหนาตายิ้มแยม คุณพอคุณแมจะโอบ
กอดและหอมแกมกลอยทุกครั้งเมื่อมาสงที่โรงเรียน 
เมื่อกลอยมาถึงโรงเรียนเพื่อน ๆ จะวิ่งมาทักทาย
ดวยรอยยิ้มและชวนกลอยไปเลนทุกวัน  กลับจาก
โรงเรียนกลอยไดรับประทานอาหารอรอยๆ จาก
ฝมือคุณแมทุกวัน 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
    2.2)  การสํารวจคุณคา

ในโลกที่เปนจริง 
 2.3) การสะทอนความคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ขั้นอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
4.  ขั้นการสํารวจความคดิ 
 
 
5.  ขั้นถายโยงการเรียนรู 

2.2  ครูถามคําถามใหเด็กชวยกันตอบ 
       -  กลอยเปนเด็กที่มีความสุขไหม 
2.3  เด็กแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดัง

ประเด็นตอไปนี้ ความสุขคือการไดรูวาฉันนั้น
เปนที่รัก 

 -  หมายความวาอยางไร? 
 -  ทําไมนักเรียนจึงคิดวาขอความนี้เปนจริง 
 - ใครรักนักเรียน? 
       -  ทุกคนอยากเปนที่รักใชไหม 
       -  เด็กคิดวาจะทําอยางไรใหเปนที่รักและจะ 
          แสดงอยางไรกับคนที่เปนที่รักของเรา 
3.1 ครูอภิปรายสาระสําคัญวา สวนหนึ่งของ

ความสุข คือการไดเปนที่รัก 
 - เด็กๆ มีตัวอยางของการไมไดเปนที่รักไหม? 
 - เด็กๆมีตัวอยางของการเปนที่รักของคนอื่น

ไหม? 
 -  เด็กๆ อยากใหคนอื่นรักไหม? 
 -  เพราะอะไร? 
4.1  เด็กแบงกลุมๆ ละ 5 คน 
4.2  ใหเด็กๆ วาดรูปตนเองอยูกับคนที่รักตน  
4.3  เด็กบรรยายการเปนที่รักของคนที่ตนวาดภาพ 
5.1  ครูถามวา :  
 -  ถาเด็กๆ อยูบานจะแสดงวธีิใหความสุขตอ

พอแมอยางไร? (โอบกอด) 
 -  เด็กจะแสดงอยางไร เพื่อใหตนเองมีความสุข 

(ทําตัวเปนเด็กนารัก ใหพอแมโอบกอด) 
       -  การบาน  โอบกอดคนที่บาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- กระดาษ A4 
- สีเทียน 
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การประเมินผล 
1.  จากการตอบคําถาม 
2.  จากการแสดงความคิดเห็น 
3.  จากการอภิปราย 
4.  จากผลงานศิลปะ 
5.  จากการถายโยงการเรียนรู 
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หมวดความสุข 
 
บทเรียนท่ี 4   เกมแหงความสุข 
เวลา  40  นาที 
จุดประสงค 
 เพื่อสามารถบอกไดวาความสุขคือการไดเลนสนุกสนานกับเพื่อน 
สาระสําคัญ 
 ความสุขคือการไดเลนสนุกสนานกับเพื่อน 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1.  ขั้นสรรสรางบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพูดเสียงเบาๆ พรอมกับเปดเพลงบรรเลงดังนี้  
"ใหอยูนิ่งๆ สักครู... ผอนคลายนิ้วเทาและขา... 
ผอนคลายหนาทอง...และไหล...ผอนคลายแขน... 
และใบหนา...ดวงดาวแหงความเคารพรูวาแตละคน
นั้นนําคุณสมบัติพิเศษมาสูโลกนี้    นักเรียนเปน
ดวงดาวนอยๆท่ีสวยงาม.... เรานั้นนารักและมี
ความสามารถ...เราเปนตัวของตัวเอง... เราพิเศษไม
เหมือนใครและมีคุณคา... ขอใหเพลิดเพลินกับ
ความรูสึกเคารพอยูภายใน......เราคือดวงดาวแหง
ความสงบและนารัก  และมีความสามารถ ........
ปลอยใหตนเองอยู เงียบๆ  และมีความสงบอยู  
ภายใน..... เมื่อไหรก็ตามที่นักเรียนตองการมี
ความรูสึกที่ดีๆ เปนพิเศษอยูภายใน ก็จงอยูอยางนิ่ง
เงียบภายในและจําไววา นักเรียนคือดวงดาวที่เต็ม
เปยมดวยความสงบ ดวงดาวที่เต็มไปดวยความ
เคารพ"  

- CD เพลงบรรเลง 
-  เครื่องเลน CD 

2.  ขั้นกระตุนคุณคา     
เพื่อชีวิต 

 2.1) การรับรูขอมูล 

 
 
2.1  เด็กเลนเกม "ลมพัด"  

 
 
- เกมลมพัด 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
 2.2) สํารวจคณุคาใน

โลกที่เปนจริง 
2.2 ถามคําถามและใหเด็กๆ ชวยกันตอบ 
 - เด็กๆ บอกไดไหมวาเลนเกมแลวมีความรูสึก

อยางไร ? 
      -  เลนอยางไรจึงสนุกสนาน 
      -  มีบางไหมที่เลนแลวไมสนุก 

 
 

 2.3) การสะทอน  
ความคิด 

2.3 เด็กแตละคนพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ดังประเด็นตอไปนี้ 

 - ความสุข คือการไดเลนสนุกสนานกับเพื่อน 

 

3.  ขั้นการอภปิราย 
  

3.1  ครูอภิปรายสาระสําคัญที่เด็กเรียนรู ดงันี้ 
 - เด็กๆ มีตวัอยางของเกมที่ไดเลนสนุกสนาน

กับเพื่อนไหม?  

 

 3.2  เปดโอกาสใหเด็ก ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนในการเลนสนุกสนาน 

 

4.  ขั้นสํารวจความคิด 4.1  เด็กแบงกลุม กลุมละ 5 คน - เทปเพลง 
 4.2  ใหเดก็แตละกลุมเคลื่อนไหว สรางสรรค

ประกอบเพลง "ลูกเปดเจด็ตวั" 
4.3  เด็กทุกคนแสดงทาทางมคีวามสุข  เมื่อไดเลน

สนุกสนานกับเพื่อน 

 

5.  ขั้นถายโยงการเรียนรู 5.1 ครูถามวา 
 - เด็กๆ จะแสดงพฤติกรรมความสุขตอเพือ่น

อยางไร เมื่อมีเพื่อนมาเลนดวย? 

 

 

การประเมินผล 
1.  จากการตอบคําถาม 
2.  จากการแสดงความคิดเหน็ 
3.  จากการอภปิราย 
4.  จากการเลนเกม  รองเพลง 
5.  จากการถายโยงการเรยีนรู 
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เกมลมพัด 
 
วิธีเลนเกม 
 1.  นักเรียนนั่งกับพื้นเปนรูปวงกลม 
 2.  ทุกคนรวมกันรองเพลง "ลมพัด" ลมเอยชะ เมื่อลมพัด โบกสะบัด พดัมาไวๆ ลมเอย ลมพัด
อะไร (ซํ้า) ฉันจะบอกให... (ผูนําเกมเปนผูพูด) ลมพัดคนใสกําไล 
 3.  เมื่อผูนําเกมบอกลมพัดอะไร  คนที่มีคณุสมบัติตามนัน้ ตองวิ่งยายทีด่วยความรวดเร็ว ผูที่ชา
จะทาํกจิกรรมพิเศษ   เชนเตนระบํา) 
 

เพลง "ลูกเปดเจ็ดตัว" 
       (เพลงอนุบาลคุณธรรมตามพระราชดํารัส) 
 

คํารอง :  พิสมัย  จันทวิมล           ทํานอง : กมลวัน  บุณยัษฐิติ 
  ลูกเปดเจด็ตัวเดินมา   ยักซายยักขวาเดินมาดวยกัน 
 ตางรักสามัคคีเปนมิตรมีไมตรี   เหมือนเธอและฉัน  เหมือนฉันและเธอ 
  ลูกเปดเจด็ตัวเดินไป   เบิกบานแจมใส  เดินไปดวยกัน 
 ตางรักสามัคคีเปนมิตรมีไมตรี   เหมือนเธอและฉัน  เหมือนฉันและเธอ 
  เราเลนเราเรียนดวยกนั   เราเลนเราเรียนดวยกนั 
 เราเลนเราเรียนดวยกนั    เธอรักฉัน  ฉันรักเธอ  เพื่อนรัก 
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หมวดความสุข 
 
บทเรียนท่ี 5    คําพูดเปนไดทั้งดอกไมหรือขวากหนาม 
 

เวลา  40  นาที 
 

จุดประสงค 
 เพื่อบอกคําพูด ที่ทําใหมีความสุข และคําพูดที่ทําใหเกิดความทุกขได 
 

สาระสําคัญ 
คําพูดสามารถทําใหคนมีความสุขได หรืออาจทิ่มแทงไดเหมือนหนามดวยเชนกัน 

การจัดกระบวนการเรียนรู 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1.  ขั้นสรรสรางบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพูดเสียงเบาๆ พรอมกับเปดเพลงบรรเลงดังนี้  
"ใหคิดถึงดวงดาว... นึกภาพตนเองอยูในความเงียบ 
ดวงดาวสองสวาง ชางสวยงามอยูในทองฟา ดวงดาว
เปลงประกายและฉายแสง....นิ่งเงียบและสงบ....  
จงอยูนิ่งๆ....ผอนคลายนิ้วเทาและขา....ผอนคลาย
หนาทองและไหล...ผอนคลายแขนและใบหนา...
อยูในความรูสึกวาปลอดภัย...จงปลอยใหความสงบ
ลอมรอบตัวไว...ภายในตัวเหมือนเปนดวงดาวเลก็ๆ 
ที่สวยงาม....ความรักอยูเปนแกนกลางในตัวเรา...
เรามีความสามารถ...เราเปนสิ่งที่เราเปน เราแตละคน 
นําคุณสมบัติพิเศษมาสูโลกนี้....เราตางมีคุณคา....
ใหเพลิดเพลินกับความรูสึกเคารพอยูภายใน....  
เราคือดวงดาวแหงความเคารพ...จงปลอยใหตนเอง
อยูในความเงียบและความสงบภายใน...เพงรวม...
จดจอ...เต็มไปดวยความเคารพ ...ความพอใจ ...
คอยๆ หันความสนใจกลับคืนสูหองนี้"  

- CD เพลงบรรเลง 
-  เครื่องเลน CD 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
2. ขั้นกระตุนคณุคาเพื่อชีวิต 
 2.1) การรับรูขอมูล 

 
2.1 ครูเลาเรื่องใหเด็กๆ ฟง ดังนี้ "เบญเปนเด็กที่

พูดจาไพเราะ พอกับแมจะบอกเสมอวา รักเบญ 
แตเมื่ออยูโรงเรียนเบญจะถูกเพื่อนพูดวา "ไอ
อวน" เพราะเบญเปนเด็กอวน เบญรูสึกโกรธ
เพื่อนมาก คิดจะทํารายเพื่อนแตไมทํา" 

 

 2.2) สํารวจคณุคาในโลก
ที่เปนจริง 

2.2 ครูถามคําถามใหเดก็ชวยกันตอบ 
 - เด็กๆ มีความรูสึกอยางไร เมื่อคุณพอคุณแม

บอกวารักเรา ? 
 - เด็กๆ รูสึกอยางไร เมื่อเพื่อนพูดไมดีกับเรา ? 

 

    2.3) การสะทอนความคิด 2.3 เด็กแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดัง
ประเด็นตอไปนี้ 

 - ฉันสามารถใหความสุขกับผูอ่ืนไดดวยคําพูด
ที่เปรียบเหมือนดอกไมไมใชขวากหนาม 

 

3. ขั้นการอภิปราย 3.1 ครูอภิปรายสาระสําคัญที่เด็กเรียนรู ดงันี้ 
 - คําพูดชนดิใดที่ทําใหเด็กๆ รูสึกไมดีหรือรูสึก

เศรา ? 
 - คําพูดชนดิใดที่ทําใหโกรธ 
 - คําพูดชนดิใดที่เด็กๆ พดูแลว ทําใหคนอืน่    

มีความสุขได ? 
3.2 เปดโอกาสใหเด็กๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อน 

 

4. ขั้นการสํารวจความคดิ 4.1 ใหเดก็วาดภาพความสุขของตนเอง เมือ่ไดยิน
คําพูดที่ด ี

4.2 ใหเดก็บรรยายความสุขของตนเอง 

- กระดาษ A4 
- สีเทียน 

5. ขั้นการถายโยงการเรยีนรู 5.1 ครูถามวา : 
 - ถาเด็กอยูบาน จะใชคําพูดกับพอแมอยางไร 
 - เด็กๆ จะใชคาํพูดกับเพื่อนเพื่อนอยางไร 
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การประเมินผล 
1.  จากการตอบคําถาม 
2.  จากการแสดงความคิดเหน็ 
3.  จากการอภปิราย 
4.  จากผลงานศิลปะ 
5.  จากการถายโยงการเรยีนรู 
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หมวดความสุข 
 
บทเรียนท่ี  6    โรงเรียนดวงใจ 
เวลา  40  นาที 
จุดประสงค 
 เพื่อใหรูพฤติกรรมของบุคคลที่ทําใหมีความสุข 
สาระสําคัญ 

คําพูด การกระทําที่ดียอมทําใหเกิดความสุข 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
 

ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
1.  ขั้นสรรสรางบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพูดเสียงเบาๆ พรอมกับเปดเพลงบรรเลงดังนี้  
"ขอใหทุกคนนั่งใหสบาย เพื่อปลอยใหตนเองสงบ
นิ่งอยูภายใน...ใหเราสมมติวามีแสงสีชมพู เปน
วงกลมอยูรอบตัวเรา...แสงสีชมพูนี้ เต็มไปดวย
ความรัก...ความรักนั้นชางนุมนวล เขาสบายและ
ปลอดภัย...แสงนั้นมาเตือนใหนึกถึงแสงที่อยูในตัว
เรา ซ่ึงเต็มไปดวยความรักเชนกัน... เราปรับตัวกลืน
เขาไปในแสงสีชมพูที่อยูภายในและเพลิดเพลิน
เปนสุขอยูกับความรักที่เต็มเปยมนั้น...เราก็คือเรา...
เราเต็มไปดวยความรักอยูแลวโดยธรรมชาติ...เรา
กลืนหายอยูในความงามภายในตนเอง...แสงสีชมพู
แหงความรักนี้อยูในตัวเราเสมอ...เมื่อใดก็ตามที่เรา
ตองการสัมผัสกับความรักภายในใหมากขึ้น เรา
สามารถปรับตัวกลืนเขาไปในโรงงานของความรัก
ภายในตนเองได และผลิตความรักใหมีมากยิ่งขึ้น" 

- CD เพลงบรรเลง 
-  เครื่องเลน CD 

2. ขั้นกระตุนคุณคาเพื่อชีวิต 
 2.1) การรับรูขอมูล 

 
2.1 ครูอานเรื่อง "โรงเรียนดวงใจ" ใหเด็กฟง 

 
- เร่ืองโรงเรียนดวงใจ 
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ขั้นตอน กิจกรรม สื่อ 
 2.2) สํารวจคณุคาในโลก 

ที่เปนจริง 
2.2 ครูถามคําถามและใหเด็กๆ ชวยกันตอบ 
 - เด็กๆ บอกไดไหมวาโรงเรียนดวงใจของแกว

เปนอยางไร ? 
 - เด็กๆ รูสึกอยางไรถาไดพบโรงเรียนดวงใจ

อยางแกว ? 

 

 2.3) การสะทอนความคิด 2.3 ใหเด็กแตละคนพูดแสดงความคิดเห็นของตัว
ละครในเรื่อง เชน 

 - ฉันคิดวาการที่เด็กๆ รวมกิจกรรมกับเพื่อน
โดยไมมีคําพูดที่ไมสุภาพ ทําใหมีความสุข 

 

3. ขั้นการอภิปราย 3.1 ครูอภิปรายสาระสําคัญที่เด็กไดเรียนรู ดังนี้ 
 - จากเรื่องที่เลามานี้ คนที่รูจักแบงปนชวยเหลือ

กัน  มีคํ าพูดสุภาพ  ทุกคนที่อยู ร วมกัน  มี
ความรูสึกอยางไร ? 

 

4. ขั้นการสํารวจความคดิ 4.1 เด็กแบงกลุม กลุมละ 5 คน 
4.2เด็กแตละกลุมสรางหมีสีทองตัวเล็กๆ  จาก

กระดาษแข็งที่มีแขนขาที่เคลื่อนไหวได 
4.3 เด็กแตละกลุมนําหมีสีทองแสดงบทบาทสมมุติ 

- กระดาษแข็ง 
- สีเทียน 
- คลิปหนีบกระดาษ 
- กรรไกร 

5. ขั้นถายโยงการเรียนรู 5.1 ครูถามวา :  
 - เด็กจะแสดงพฤติกรรมความสุขตอเพื่อน

อยางไร เมื่อทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ? 

 
 

 
การประเมินผล 

1.  จากการตอบคําถาม 
2.  จากการแสดงความรูสึก 
3.  จากการอภปิราย 
4.  จากผลงานการประดิษฐ 
5.  จากการถายโยงการเรยีนรู 
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เร่ือง "โรงเรียนดวงใจ" 
โดย   ไดอานา  ซู 

 
 แกวอาศัยอยูในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่ง   เขาอยูกับแมในบานหลังเล็กที่ลอมรอบดวยทุงหญาเขียว
ขจีและตนไมใหญ   แกวคิดอยูเสมอวาตนนั้นโชคดีที่ไมตองอยูในเมืองใหญที่ไมคอยมีสวนสาธารณะที่
เขาจะเลนกับเพื่อน ๆ ได   แกวชอบใชเวลาอยูในหองของตนเอง   เขาชอบสะสมแสตมปจากทั่วโลก   
เลนของเลนที่เปนรถยนตตัวตอและเครื่องบิน   แตมีส่ิงหนึ่งที่แกวไมชอบมากนักนั่นคือการไปโรงเรียน 
 เชาวันจันทร  วันหนึ่ง  ขณะเริ่มเดินไปโรงเรียน   แกวรูสึกวาวันนี้เปนวันที่พิเศษที่สุดในชีวิต
ของตน  แกวหยุดเดินและลมตัวลงนอนบนพื้นหญาและหลับตาลง   เขาเริ่มรูสึกเปนสุขและผอนคลาย   
เขาเห็นตนเองเดินไปขางหนาและมาถึงบานรูปหัวใจ   เขาสามารถอานขอความที่ติดอยูหนาประตูบาน  
“  โรงเรียนสําหรับเด็กนารัก  ”   เขาเห็นหองเรียนประดับดวยภาพผีเสื้อ  สายรุง   ดอกไมสีสันสดใส
และเด็ก ๆ ที่กําลังเลนอยางมีความสุข  เขาเห็นโมบายลรูปนก  ดวงดาว  รูปหัวใจ  ใบหนาของเด็กแตละ
คนลวนมีประกายแหงความสุข  นั่นตัวฉันนี่  ฉันเปนหนึ่งในเด็ก ๆ ที่นารักและเปลงประกายดวย
ความสุขเหลานี้ 
 เชาวันตอมา   แกวแทบรอไมไหวที่จะไปยังสนามหญาเดิมอีกครั้ง       ตองการเห็นโรงเรียนรูป
หัวใจแตก็ไมพบโรงเรียนรูปหัวใจอีก 
 แกว  แกว   เขาไดยินเสียงใครบางคนกระซิบ   เมื่อเงยหนาขึ้นแกวเห็นหมีสีทองนั่งยิ้มอยูบน
บอลลูนสีรุงที่กําลังลอยลงมาจากฟากฟา   เมื่อบอลลูนแตะพื้น   เขาก็เห็นโรงเรียนรูปหัวใจเบื้องหลัง 
แกวเห็นตนเองกําลังยืนจับมือกับเด็ก ๆ อ่ืน ๆ เปนวงกลมและรับฟงครูที่กําลังพูดอยู   ทุกคนไมมีใคร
ผลักดันเตะกัน  แตกแถวหรือแกลงเพื่อนและไมมีใครถูกทอดทิ้ง   ปราศจากคําพูดที่ไมสุภาพใด ๆ 
ทั้งสิ้นแกวเห็นตนเองกําลังวาดภาพแบงปนดินสอสีใหเพื่อน   ครูมีใบหนายิ้มแยม   รับฟงเด็กอยางสงบ
เมื่อเด็กแตละคนอธิบายภาพวาดของตน 
 เด็กนั่งลอมวงรับประทานอาหารกลางวัน   ขณะที่สงอาหารผานไปรอบ ๆ แกวเห็นตนเองรอ
คอยอยางอดทน  ไมมีใครผลักใครหรือสงเสียงตะโกนวา  “  ใหฉันกอน  ”  แกวเห็นตนเองถามเพื่อนวา  
“  ตองการเคกสักชิ้นไหม?  ”  ขอบใจจะ   เพื่อนของแกวตอบ   และแบงผลไมกับถ่ัวใหแกว 



 97 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
   -   คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขและเกณฑการใหคะแนนของเด็กปฐมวัย 

       -   ตัวอยาง  แบบสังเกตพฤติกรรม  ความสุขของเด็กปฐมวัย 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤตกิรรมความสุข และเกณฑการใหคะแนนของเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 
 การวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย เปนเครื่องมือในการบันทึก  
พฤติกรรมความสุข ขณะที่เด็กรวมกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมและ
สังเกตเด็กโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขตลอดเวลาที่เด็กรวมกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตเวลา          
9.00 น. - 9.40 น. ทุกวันอังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ดังรายละเอียด 
 1. แบบสังเกตชุดนี้ใชเพื่อสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  
(อายุ 5-6ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 2.  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสังเกต   
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสุข ประกอบดวย 
  3.1  ดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข หมายถึง การที่นักเรียนสนุกสนาน
กับแบบฝกหัด จินตนาการถึงโลกที่มีความสุข สนุกกับการเลนเกมกับเด็กๆ ในชั้น และการรองเพลงที่
กอใหเกิดความรูสึกที่เปนสุข โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกดังนี้ 
   -  หนาตายิ้มแยม 
   -  ราเริงแจมใส 
   - กระโดดโลดเตนอยางสนุกสนาน 
   - กระตือรือรนอยากรวมกิจกรรม 
   - มีอารมณขัน 
  3.2  ดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข หมายถึง การที่นักเรียนสามารถสื่อสารเปน   
คําพูดหรือภาพวาดถึงโลกที่เปนสุข การระบุส่ิงดีๆ ทีนักเรียนมีสวนรวมทําในการพูดคุยถึงประเด็น
สะทอนความคิดที่วา เมื่อไดทําสิ่งที่ดี ก็เปนสุขกับตนเอง การคนหาความรูสึกของตนเอง เมื่อผูคนพูดไม
ดีหรือพูดดี และความคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใหความสุขกับผูอ่ืน ซ่ึงมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้ 
   -  ตั้งใจรวมกิจกรรม 
   -  มีความคิดจินตนาการกวางไกล 
   -  มีความคิดเห็นเปนของตนเอง 
   -  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   -  กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
  3.3 ดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปนความสุข หมายถึงการ
ระบุคําพูดที่ทํารายผูอ่ืนและคําพูดที่ใหความสุขแกผูอ่ืน การมีสวนรวมในการพูดคุยในชั้นเรียนวา
สามารถ   อดทนทั้งกับตนเองและผูอ่ืน การฝกเปนผูมีความปรารถนาดีตอทุกคนในหองเรียนในชวงที่ทํา
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แบบฝกหัด การอยูอยางเงียบๆ และสามารถใชประโยคยืนยัน เชน โปรดใหดอกไมแกฉัน ไมใชขวาก
หนาม เมื่อมีเพื่อนรวมชั้นพูดไมดีดวย โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้ 
  -  ปฏิบัติตามขอตกลงดวยความเต็มใจ และสมัครใจ 
  -  มีสมาธิในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  -  สนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยความพอใจ 
  -  การใหกําลังใจ 
  -  รูจักการใหอภัย 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน   2    1 และ  0  ตามความหมาย ดังนี้ 
 2  คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมตลอดเวลา 
 1  คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมบางเวลา 
 0  คะแนน หมายถึง  ไมแสดงพฤติกรรมเลย 
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เกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรมความสขุ 
 

ระดับคะแนน 
ขอ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

2 1 0 

สนุกสนานกับประสบการณ
แหงความสุข 
1.1  หนาตายิ้มแยม 

 
 

- หนาตายิ้มแยมสดชื่น
ตลอดเวลา 

 
 

- ยิ้มแยมบางเปนบางเวลา 

 
 
- ไมยิ้มเลย 

1.2  ราเริงแจมใส - สนุกสนานราเริงแจมใส
ตลอดเวลาที่เขารวมกิจกรรม 

 

- สนุกสนานราเรงิแจมใส 
บางเปนบางเวลา 

- ไมสนุกสนาน   
ราเริง 

1.3 กระโดดโลดเตนอยาง
สนุกสนาน 

-เลนดวยความเต็มใจและ
สนุกสนานกับการเลน
ตลอดเวลา 

- เต็มใจเลนเปนบางเวลา 
 

- ไมยอมเลน 

1.4 กระตือรือรนอยากรวม 
กิจกรรม 

- มีความสนใจที่จะเลน
และมีสวนรวมการเลน    
ตลอดเวลา 

- สนใจเขารวม กิจกรรม
บางเวลา 

- ไมสนใจ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5 มีอารมณขัน - หัวเราะสนุกสนาน 

   ตลอดเวลา 
- หัวเราะบางเปนบางเวลา - ไมหัวเราะ

สนุกสนานเลย 

เพิ่มพูนความรูเก่ียวกับความสุข 
2.1 ต้ังใจรวมกิจกรรม 

 
-  มีความตั้งใจรวมกิจกรรม 
    ตลอดเวลา 

 
-  ต้ังใจรวมกิจกรรมเปน
บางเวลา 

 
-  ไมต้ังใจรวม
กิจกรรม 

2.2 มีความคิดจินตนาการ
กวางไกล 

- มีความคิดที่ไมเหมือน  
คนอื่นและคิดไดตลอดเวลา 

- คิดไดบางเปนบางเวลา - ไมมีความคิด 
เปนของตนเอง 

 
2.3 มีความคิดเห็นเปนของ

ตนเอง 
- มีความคิดเห็นแปลกๆ 

ใหมๆ ตลอดเวลา 
- มีความคิดเห็นเปนของ
ตนเองบางเปนบางเวลา 

- ไมแสดงความ 
คิดเห็น 

 

2 

2.4   มีความเช่ือมั่นในตนเอง - กลาตัดสินใจตลอดเวลา - กลาตัดสินใจบางเปน
บางเวลา 

- ไมกลาตัดสินใจ 
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ระดับคะแนน 
ขอ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

2 1 0 

 2.5 กลาแสดงออกในสิ่งที่  
ถูกตอง 

- มีความเปนผูนําตลอดเวลา - มีความเปนผูนําบาง
เปนบางเวลา 

- ไมมีความเปนผูนํา 
 

เสริมสรางทักษะทางสังคม 
สําหรับความสัมพันธท่ี
เปนความสุข 
3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง

ของกลุมดวยความ
เต็มใจและสมัครใจ 

 
 
 
- ปฏิบัติตามความคิดเห็น
ตามเสียงสวนใหญ ดวย
ความเต็มใจและสมัครใจ
ตลอดเวลา 

 
 
 
- ปฏิบัติตามความ
คิดเห็นตามเสียงสวน
ใหญเปนบางเวลา 

 
 
 
- ไมเต็มใจในการ
ปฏิบัติตาม
ขอตกลง 

3.2  มีสมาธิในการทํางาน
รวมกับผูอื่น 

-  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

   ตลอดเวลา 

-  ทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนบางเวลา 

-  ไมมีสมาธิในการ
ทํางาน 

3.3  สนทนาโตตอบและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น    ดวยความ
พอใจ 

-  โตตอบอยางมีเหตุผล
และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นตลอดเวลา 

 

-  โตตอบอยางมีเหตุผล
และรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นบาง
เปนบางเวลา 

-  ไมเคยโตตอบและ
รับฟง 

   ความคิดเห็น 

3.4  การใหกําลังใจ -  พูดใหกําลังใจกับผูอื่น
ตลอดเวลา 

- พูดใหกําลังใจกับผูอื่น
เปนบางเวลา 

- ไมเคยพูดให
กําลังใจผูอื่น 

3 

3.5 รูจักการใหอภัย -  รูจักการใชคําพูด 
   ขอโทษขอบคุณและ 
   ไมเปนไรตลอดเวลา 
 

- รูจักใชคําพูดขอโทษ
ขอบคุณและไม
เปนไรบางเปน 

   บางเวลา 

-  ไมเคยพูดคํา 
    ขอโทษขอบคณุ 
     และไมเปนไร 

 

การดําเนินการใชแบบสังเกต 
 1.  ศึกษาและทําความเขาใจแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย และคูมือการใชให
เขาใจกระบวนการทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเขาใจ นําไปใชไดอยางถูกตอง 
 2.  ทําการสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กกอนการทดลองเพื่อหาขอมูลพื้นฐาน (Baseline 
Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมความสุขในชวงกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต 
 3.  เมื่อเด็กรวมกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต ผูวิจัยดําเนินการสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กโดย
ผูวิจัยเปนผูดําเนินกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต และสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็ก ขณะรวม กิจกรรมและ
นําขอมูลมาบันทึกภายหลังจัดกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตเสร็จ เปนเวลา 8 สัปดาห 
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 4.  นําผลการบันทึกพฤติกรรมความสุขที่เด็กแสดงออกขณะรวมกิจกรรมมาวิเคราะหขอมูล 
 5.  ในการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กมีพฤติกรรมในขอใดให
ทําเครื่องหมาย (/) ลงในขอพฤติกรรมนั้น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย  

วัน/เดือน/ป..............................................ครั้งที่......................เวลา.........................น. 
 

สนุกสนานกับประสบการณแหงความสุข เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับความสุข เสริมสรางทักษะทางสังคม 
หนาตา
ยิ้มแยม 

ราเริง
แจมใส 

กระโดด 
โลดเตน
อยาง

สนุกสนาน 

กระตือ
รือรน 

มี
อารมณ
ขัน 

ตั้งใจ
รวม

กิจกรรม 

มีความคิด
จินตนา 
การ 

มีความ
คิดเห็น
เปนของ
ตนเอง 

มีความ
เชื่อมั่น 

กลา
แสดง 
ออก 

ปฏิบัติ
ตาม

ขอตกลง 

มีสมาธ ิ สนทนา
โตตอบ 

การให
กําลังใจ 

รูจักการ
ใหอภัย 

คะแนน
รวม 

หมายเหต ุ

            พฤติกรรมความสุข 
 

 
 
 ชื่อ - สกุล 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   
1. ด.ช.ณัฐพล    ชุมผล                                                

2. ด.ช.ธนดล    แกวโยธา                                                

3. ด.ช.นิติธร    รัตนละมัย                                                

4. ด.ช.สิทธิชัย    สุมาลี                                                

5. ด.ช.สุรชัย    คงดี                                                

6. ด.ช.กุลสิริ    แซเจียง                                                

7. ด.ญ.เขมิกา    คูหา                                                

8. ด.ญ.ทิพเนตร    สิ้มสุขปรีดา                                                

9. ด.ญ.วริศรา    ถวายสินธุ                                                

10. ด.ญ.ศศิวิมล    นามบุตร                                                

11. ด.ญ.สายสวรรค    ชัยศรี                                                

12. ด.ญ.สุทาธร    พรานดี                                                

13. ด.ญ.อรวี     สีหานาม                                                

14. ด.ญ.จีรภัทร    ยวงใย                                                

15. ด.ญ.ปรียาภรณ     มารอด                                                

หมายเหตุ  0,1,2  หมายถึงระดับคะแนนที่แสดงพฤติกรรมความสุขขณะทํากิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิต โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนตามความเปนจริง 
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ภาคผนวก ค 
-   ตารางแสดงคาดัชนีความแมนยําตรงเชิงเนื้อหา IOC 

                        -    ตารางคะแนนพฤติกรรมความสุข  
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ตาราง 5  แสดงคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 
      การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกบัจัดประสงค (IOC) ของแบบ 
      สังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัย 

ผูเชี่ยวชาญ 
หัวขอพฤติกรรม 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอยางพฤตกิรรม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 

∑ R

 

 
IOC 

1.    สนุกสนานกับ 
       ประ สบการณ 
       แหงความสุข 
1.1  หนาตายิ้มแยม 
 
 
 
1.2   ราเริงแจมใส 
 
 
 
 
1.3  กระโดดโลด
เตนอยางสนกุสนาน 
 
 
1.4  กระตือรือรน
อยากรวม กิจกรรม 
 
 
1.5  มีอารมณขัน 

 
 
 
2 
 
1 
0 
2 
 
1 
 
0 
2 
 
1 
0 
2 
 
1 

     0 
     2 

1 
0 

 
 
 
- หนาตายิ้มแยมสดชื่นตลอดเวลา
ที่รวมกจิกรรม 
- ยิ้มแยมบางเปนบางเวลา 
- ไมยิ้มเลย 
- สนุกสนานราเริงแจมใส 
ตลอดเวลาทีเ่ขารวมกิจกรรม 
- สนุกสนานราเริงแจมใส บางเปน
บางเวลา 
- ไมสนกุสนาน   ราเริง 
- เลนดวยความเต็มใจและ  
สนุกสนานกับการเลนตลอดเวลา 
- เต็มใจเลนเปนบางเวลา 
- ไมยอมเลน 
- มีความสนใจที่จะเลนและ 
  มีสวนรวมการเลนตลอดเวลา 
- สนใจเขารวมกิจกรรมบางเวลา 
- ไมสนใจ 
- หัวเราะและสนุกสนานตลอดเวลา 
- หัวเราะบางเปนบางเวลา 
- ไมหวัเราะสนุกสนานเลย 
 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 

   +1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 

 
 
 
3 
 
3 
3 
3 

 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
หัวขอพฤติกรรม 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอยางพฤตกิรรม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 

∑ R

 

 
IOC 

2.    เพิ่มพูนความรู 
      เก่ียวกับความสุข 
2.1  ต้ังใจรวมกิจกรรม 
 
 
 
2.2   มีความคิด
จินตนาการกวางไกล 
 
 
 
2.3   มีความคิดเห็น
เปนของตนเอง 
 
 
 
 
2.4  มีความเชือ่มั่น
ในตนเอง 
 
 
2.5  กลาแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกตอง 

 
 

2 
1 
0 

 
2 

 
1 
0 

 
2 

 
1 
 
0 
 
2 
1 
0 

 
2 
1 
0 

 
 
-  ตั้งใจรวมกิจกรรมตลอดเวลา 
-  ตั้งใจเรยีนเปนบางเวลา 
-  ไมตั้งใจรวมกิจกรรม 
 
- มีความคิดทีไ่มเหมือน คนอื่น
และคดิไดตลอดเวลา 
- คิดไดบางเปนบางเวลา 
- ไมมีความคิด เปนของตนเอง 
 
- มีความคิดเหน็แปลกๆ ใหมๆ
ตลอดเวลา 
- มีความคิดเหน็เปนของ ตนเอง
บางเปนบางเวลา 
- ไมแสดงความ คิดเห็น 
 
- กลาตัดสินใจตลอดเวลา 
- กลาตัดสินใจเปนบางเวลา 
- ไมกลาตัดสนิใจ 
 
- มีความเปนผูนําตลอดเวลา 
- มีความเปนผูนําบางเปนบางเวลา 
- ไมมีความเปนผูนาํ 
 

 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
+1 
 

+1 
+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
0 
 
0 
+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 
0 
+1 
+1 
 
0 
0 
0 

 
 
3 
3 
3 

 
2 
 
2 
3 

 
3 
 
3 
 
3 
 
2 
3 
1 
 
2 
2 
2 

 
 
 

 
 
1 
1 
1 

 
0.67 

 
0.67 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
 

0.67 
1 
1 
 

0.67 
0.67 
0.67 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
หัวขอพฤติกรรม 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอยางพฤตกิรรม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 
∑ R

 

 
IOC 

3.   เสริมสรางทักษะทาง
สังคม สําหรับความ 
สัมพันธท่ีเปนความสุข 

 
3.1  ปฏิบัติตาม
ขอตกลงของกลุมดวย
ความเต็มใจและ
สมัครใจ 
 
 
 
3.2   มีสมาธิในการ 
 ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
 
 
 
3.3   สนทนาโตตอบ 
และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นดวยความพอใจ 
 
 
 
 
3.4  การใหกําลังใจ 
 

 
 
 
 
2 
 

 
1 
 
0 

 
2 
 
1 
 
0 
2 

 
 

1 
 

 
0 

 
2 
1 
 
0 

 
 
 
 
- ปฏิบัติตามความคิดเห็นตาม
เสียงสวนใหญดวยความเต็มใจ  
และสมัครใจตลอดเวลา 
-  ปฏิบัติตามความคิดเห็นตาม
เสียงสวนใหญเปนบางเวลา 
-  ไมเต็มใจในการปฏิบัติตาม 
 ขอตกลง 
-  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขตลอดเวลา 

- ทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดเปน
บางเวลา 
-  ไมมีสมาธิในการทํางาน 
- โตตอบอยางมีเหตุผลและรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน
ตลอดเวลา 

-  โตตอบอยางมีเหตุผล และ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
บางเปนบางเวลา 

-  ไมเคยโตตอบและรับฟง
ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

-  พูดใหกําลังใจกับผูอื่นตลอดเวลา 
-  พูดใหกําลังใจกับผูอ่ืนเปน
บางเวลา 
- ไมเคยพูดใหกําลังใจผูอ่ืน 

 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
3 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
หัวขอพฤติกรรม 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอยางพฤตกิรรม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 
∑ R

 

 
IOC 

 
3.5  รูจักการใหอภยั 

 
2 
 
1 
 
0 

 
-  รูจักการใชคําพูดขอโทษ 
ขอบคุณและไมเปนไรตลอดเวลา 
-  รูจักใชคําขอโทษขอบคุณ
และไมเปนไรบางเปนบางเวลา 
-  ไมเคยพูดคําขอโทษ  
ขอบคุณและไมเปนไร 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 
 
1 
 
1 
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ตาราง 6 คะแนนพฤตกิรรมความสุขของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวติ 
     กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ t – test  แบบ  Dependent  Group   

 

คนท่ี กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

20 
10 
7 
7 
8 
6 
8 
7 
22 
10 
7 
8 
8 
11 
11 

30 
29 
27 
28 
26 
25 
29 
27 
30 
25 
29 
28 
29 
29 
28 

10 
19 
20 
21 
18 
19 
21 
20 
8 
15 
22 
20 
21 
18 
17 

100 
361 
400 
441 
324 
361 
441 
400 
64 
225 
484 
400 
441 
324 
289 

  รวม 269 5055 

 
 

 
( )

∑

∑ ∑

Dt =
22n D - D

n -1

 =        
( ) ( )

269
215 50,55 - 269

15 -1

      =   17.10 
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ตาราง 7 คะแนนพฤตกิรรมความสุขดานสนุกสนานกับประสบการณแหงความสุขของเด็กปฐมวยัที ่
     ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยวิธีการทาง 
     สถิติ t – test  แบบ  Dependent  Group   

 

คนท่ี กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

9 
5 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
9 
5 
4 
5 
4 
6 
7 

10 
10 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
10 
10 
9 

1 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
5 
1 
4 
5 
5 
6 
4 
2 

1 
25 
36 
36 
16 
16 
25 
25 
1 
16 
25 
25 
36 
16 
4 

 

  รวม 63 303 

 
 

 
( )

∑

∑ ∑

Dt =
22n D - D

n -1

 =        
( ) ( )

63
215 303 - 63

15 -1

      =   9.82 

 
 
 
 
 
 



 111 

ตาราง 8 คะแนนพฤตกิรรมความสุขดานเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัความสุขของเด็กปฐมวยัที่ไดรับ 
     การสอนโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวติกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ  
     t – test  แบบ  Dependent  Group   

 

คนท่ี กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

6 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
6 
3 
0 
1 
3 
2 
1 

10 
9 
9 
10 
8 
8 
10 
10 
10 
7 
10 
9 
9 
9 
10 

4 
7 
7 
9 
7 
8 
8 
8 
4 
4 
10 
8 
6 
7 
9 

16 
49 
49 
81 
49 
64 
64 
64 
16 
16 
100 
64 
36 
49 
81 

 
  รวม 106 798 

 
 

 
( )

∑

∑ ∑

Dt =
22n D - D

n -1

 =        
( ) ( )

106
215 798 - 106

15 -1

      =   14.64 
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ตาราง 9 คะแนนพฤตกิรรมความสุขดานเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับความสัมพันธที่เปน 
     ความสุขของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมคุณคาเพื่อชีวิตกอนการทดลองและ 
     หลังการทดลอง โดยวิธกีารทางสถิติ t – test  แบบ  Dependent  Group   

 

คนท่ี กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

5 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
3 
3 

10 
10 
9 
9 
9 
9 
10 
8 
10 
9 
10 
9 
10 
10 
9 

5 
7 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
3 
7 
7 
7 
9 
7 
6 

25 
49 
49 
36 
49 
49 
64 
49 
9 
49 
49 
49 
81 
49 
36 
 

 รวม 100 692 

 
 

 
( )

∑

∑ ∑

Dt =
22n D - D

n -1

 =        
( ) ( )

100
215 692 - 100

15 -1

      =   19.19 
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ภาคผนวก ง 
จดหมายขอความอนุเคราะห 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
 1. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกจิกรรมคุณคาเพื่อชีวติ 
  1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลีุ  สุวรรณด ี
   อาจารยมหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต  และผูประสานงานโปรแกรมการศึกษา 
   คุณคาเพื่อชีวิตประจําประเทศไทย 

1.2 อาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี 
อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

1.3 อาจารยสมจิตต  สุวรรณวงศ 
อาจารยประจําศูนยการเรยีนปญโญทัย 

 2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวยั 
  2.1 อาจารยสมจิตต  สุวรรณวงศ 
   อาจารยประจําศูนยการเรยีนปญโญทัย 
  2.2 อาจารยจิรวรรณ  กาละด ี
   หัวหนาระดับปฐมวัย   โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก 
  2.3 อาจารยปยะธิดา  เกษสวุรรณ 
   ศึกษานิเทศก 7  หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ช่ือ  ช่ือสกุล    นางสาวศรีวิไล เชาวนปรีชา 
วันเดือนปเกดิ    16  กันยายน  2507 
สถานที่เกิด    จังหวดันครปฐม 
สถานที่อยูปจจุบัน   422  ถนนหนาพระ ตําบลหวยจรเข  อําเภอเมืองนครปฐม 
     จังหวดันครปฐม  73000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน  ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ  ปานขํา)  แขวงบางหวา 
     เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร  10160 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2525   มัธยมศึกษาปที่ 5 
     จากโรงเรียนราชินีบูรณะ 
 พ.ศ. 2531   ค.บ. (วิชาเอกสุขศึกษา)  
     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 พ.ศ. 2537   ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา) 
     จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2550   กศ.ม. (สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย) 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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