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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อสั งเคราะห์ กรอบแนวคิด 2 กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) การบริหาร
โรงเรียนอนุบาล 2) ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย โดยใช้การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวน 11 ฉบับ และ
ตรวจความเหมาะสมของกรอบแนวคิดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบศึกษา
เอกสารและแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) การบริหาร
หลั กสูตรปฐมวัย 1.2) การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2) กรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) ทักษะทางอารมณ์-จิตใจ 2.2) ทักษะทางการคิด 2.3) ทักษะทาง
สังคม
คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียนอนุบาล ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
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Abstract
The purpose of this research was to synthesis conceptual frameworks of 1) Kindergarten
Management 2) Early Childhood Life Skills. A documentary synthesis method was used
in this study. The research instruments used were the content analysis table from
11 documents and the questionnaire of the conceptual framework evaluated its
suitability by 5 experts. Data were analyzed by content analysis and frequency analysis.
The finding were as follows: 1) The conceptual framework of kindergarten management
consists of two elements 1. 1) early childhood academic management 1. 2) early
childhood human resource management 2) Early Childhood Life Skills consists of three
elements 2.1) Emotional Skills 2.2) Thinking Skills 2.3) Social Skills.
Keywords: kindergarten management, early childhood life skills
บทนา
จากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยเป็ น
หัวข้อที่ยังพบได้น้อยมาก มีความจาเป็นในการเร่งหาทางเลือกและทางออกให้มากขึ้น (UNICEF, 2012)
มีปั ญหาความไม่ชัดเจนในความหมายทั้งในบริบทและการนาไปใช้ของแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
แม้ ว่ าแนวคิ ด ทั กษะชี วิ ต จะมี ม านานแต่ ต่ อมาได้ รั บ การน าไปปรั บ ใช้ ในบริ บ ทที่ เฉพาะเจาะจงใน
สถานศึกษา (Content-Specific Life Skills) สาหรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุ่มผู้เรียน
ในปัจจุบันยังมีคาเรียกที่คล้ายกับคาว่าทักษะชีวิต เช่น การบ่มเพาะลักษณะนิสัย (Character building)
การส่ งเสริ มการเข้ าใจตนเองและผู้ อื่ น (Personal and Interpersonal Education) ทั กษะทางการ
เรียนรู้อารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills) ทักษะชีวิตปรากฏเป็นครั้งแรกใน
งานพัฒนาสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เพื่อช่วยประชากร
ให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเองและดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงตามศักยภาพ
(World Health Organization, 1986 อ้ า งถึ ง ใน Anna Maria Hoffmann, 2006) ซึ่ ง ทั ก ษะชี วิ ต นี้
เรี ย กว่ า ทั กษ ะชี วิ ต ห ลั ก (Core Life Sills) ห รื อ เรี ย กอี กชื่ อห นึ่ งคื อทั กษ ะชี วิ ต โดยทั่ วไป
(Universal/Generic Life Skills) (UNICEF, 2012) โดย WHO (1997) ให้ความหมายของทักษะชี วิตใน
แง่ของสมรรถนะทางจิ ตวิทยาสั งคม (Core Life Skills for Psychosocial Competencies) กล่ าวคื อ
เป็นความสามารถทางจิตวิทยาสังคม อันเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับความต้องการและ
ความท้าทายในชีวิตประจาวันได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้เห็ นถึงพฤติ กรรมที่
ปรับตัวด้านบวกในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับผู้อื่นกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันนามาซึ่งความสุขกาย
สบายใจ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความหมายของทักษะชีวิตปฐมวัย (Early Childhood Life Skills) ที่
นักวิชาการและองค์กรนานาประเทศได้ให้ความหมาย กล่าวคือ ทักษะชีวิ ตเด็กปฐมวัยหมายถึง ทักษะ
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หลั ก อั น เป็ น พื้ น ฐานสมรรถนะความสามารถทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คม (Core Life Skills for basic
Psychosocial Competence) เป็ นทั กษะชีวิตพื้นฐานซึ่งจะน าไปสู่ ทั กษะอื่น ๆ ต่ อไป (WHO, 1997;
The University of Chicago, 2015)
ประเทศไทยก าหนดความหมายและองค์ ป ระกอบทั ก ษะชี วิต เด็ ก ปฐมวั ย ในหลั ก สู ต ร
การศึ กษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ส าหรับ เด็กอายุ 3-6 ปี โดยระบุ อ งค์ ป ระกอบทั กษะชี วิตปฐมวัย ใน
พัฒ นาการด้านสั งคมซึ่งมีเพีย ง 3 ข้อ กล่ าวคือ 1. มีความสามารถช่ วยเหลื อตนเองในการปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจาวัน 2. มีวินัยในตนเอง 3. ประหยัดและพอเพียง จากการศึกษาเอกสารพบว่าประเทศ
ไทยกาหนดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในแบบที่เรียกว่าทักษะชีวิตที่มีความเจาะจงเฉพาะด้าน (ContentSpecific Life Skills) เป็ น การให้ ค วามหมายค าว่ าทั ก ษะชี วิต เด็ ก ปฐมวั ย ด้ ว ยหลั ก การของความ
แตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ และยึดหลักพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็น สาคัญ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) ในขณะที่ประเทศอื่นในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย อิสราเอล อเมริกา ระบุองค์ประกอบทักษะชีวิตปฐมวัยครอบคลุม
ตามคานิยามของ WHO (1997) ซึ่งเป็นทักษะชีวิตหลักอันเป็นสมรรถนะทางจิตวิทยาสังคม (Core Life
Skills for Psychological Competence) ซึ่งจะมีผลลัพธ์ (out come) คือ เด็กปฐมวัยสามารถคิดและ
ตัดสินใจ มีสภาวะทางอารมณ์ที่สมดุลเป็นเอกภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมเด็กและผู้ใหญ่ในสังคม
โรงเรียนและสังคมโลกได้อย่างมีความสุขกายสุขใจในชีวิตประจาวัน นาสู่ชีวิตที่เกิดผลบรรลุเป้าหมาย
อย่ า งมี ค วามหมาย (Healthy Productive Fulfilling life Meaningful Life) ได้ ต่ อ ไปในอนาคต
(National Childcare Accreditation Council, 2009; State of Israel, 2010; Hurray Kids, 2018;
Ministry of Women and Child Development India, 2012; Education for Change (2012) ซึ่ ง
เป็นการให้ความหมายคาว่าทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ WHO (1997)
ความสาคัญของทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย คือ1) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้านการศึกษาตามกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาอย่ างยั่งยืน ในการส่ งเสริมให้ เด็ กปฐมวัยมี ความพร้อมของเด็ก (Child Readiness) ส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 2) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์พื้นฐานอันสาคัญสู่การมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 3) เป็นหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 2561 ด้านมาตรฐานคุณภาพของเด็ก 4 ประการ
4) เป็ นหนี่งในหลักการของการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 5) เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ด้าน
ทักษะทางพฤติกรรมที่ให้อัตราผลลัพธ์และผลกระทบสูงมากในทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา ทักษะชีวิตที่
เป็นพื้นฐานของชีวิตเริ่มต้นที่ช่วงปฐมวัยและจะมีการพัฒนาต่อไปตลอดช่วงชีวิต ทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว (The University of Chicago, 2015; WHO, 1997; James Heckman et al, 2005 อ้างถึ งใน
มะกิ โกะ นะกะมุ โระ, 2018; มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช, 2558; National Standard for Early
Childhood Care, สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 2560; รุ่งลาวัลย์ ละคาอา, 2557) 6) เป็นทักษะอันเป็นที่ต้องการเพราะลักษณะงาน
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ในยุ คศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ ยนแปลงไปสู่ งานที่ต้องการทักษะทางสั งคมมากกว่าทักษะวิชาการ (World
Economic Forum, 2016) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีทักษะชีวิตส่งผลให้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วอาจเป็น
คนไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมักมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่ายส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวมซึ่งจะเป็นภาระในสังคม (James Heckman et al, 2005 อ้างถึงใน มะกิโกะ นะ
กะมุโระ, 2018)
สภาพปัจจุบันของคุณภาพประชากรไทย พบว่า คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังคงมีปัญหาส่งผล
ต่อการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศใน(ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน, 2560) นอกจากนั้นยังพบว่าคนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ก่อคดีอาชญากรรม
มากขึ้น (สมพร คงวิมล และคณะ, 2558) มีภาวะโรคเด็ก เร่งรีบ (the hurried child syndrome)
(หั ท ยา ด ารงค์ ผ ล, 2560) มี ค วามบกพร่ อ งในการเรี ย นรู้ ม ากยิ่ งขึ้ น (ส านั ก วิ ช าการส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) เป็นผลมาจากการขาดทักษะชีวิตในช่วงปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาล คือ สถานที่เพื่อการส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กปฐมวัยนอกเหนือไปจากครอบครัว
ซึ่งสามารถเข้าถึงเด็กได้เป็นจานวนมาก มีครูเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อม เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อ
คานวนตัวเลข มีการทางานเป็นระบบรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผล และโรงเรียนทา
หน้าที่เชื่อมต่อผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมื อในการส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน (UNICEF,
1997) เด็กเข้ามาสู่ สิ่งแวดล้ อมใหม่ทั้ งเพื่อนวัยเดียวกันและคุณครูซึ่งเป็นผู้ ใหญ่ นอกเหนือจากคนใน
ครอบครัว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งต้องมีการปรับตัวทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม (หัทยา ดารงค์ผล
, 2017) โรงเรียนอนุ บาลมีระยะเวลาในการจัดการศึกษา3ปีซึ่งเป็นเวลาที่ เหมาะสมในการสร้างเสริม
ทักษะชีวิตให้กับเด็กให้เกิดสมรรถนะพื้นฐานที่สาคัญจาเป็นทางจิตวิทยาสังคมเพื่อสุขภาพใจที่สมบูรณ์
ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยเช่นกัน (WHO,1997) การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเป็นการจัด
การศึกษาที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความสาคัญต่อการ
วางรากฐานบุคลิกภาพและพัฒนากรการทางสมอง (Hymes, 1969 อ้างถึงใน สุทธนา ฮั่นเกียรติพษ์,
2552) จากการศึกษาเอกสารพบว่าการบริหารโรงเรียนอนุบาลนั้นมีขอบข่ายการบริหารตามหลักวิชาการ
บริหารการศึกษา 4 ขอบข่ายงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การ
บริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารทั่วไป ในส่วนของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อซึ่งแต่ละโปรแกรมมีวิธีการและลักษณะในการจัดกิจกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่
จะช่วยพัฒ นาเด็กในรู ปแบบต่าง ๆ กัน (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542 อ้างถึงใน สุทธนา ฮั่นเกียรติพษ์ ,
2552) อาทิ แนวคิดไฮสโคป แนวคิดโรงเรียนมิตรเด็ก แนวคิดจิตตปัญญา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) แนวคิดโรงเรียนหลากวัฒนธรรม แนวคิดฉันทศึกษา
โรงเรียนอนุบาล มีความท้าทายในการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย คือ
1) การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยมุ่งเน้นให้เด็กเรียนเนื้อหาที่จาเป็นแต่ละเลยด้านทักษะชีวิตเด็ก
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ปฐมวัยซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับปฐมวัย (Ellen Gallinsky, 2010) ประเทศไทย
ยังคงเน้นในด้านของการอ่านเขียนและท่องจาซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่มีคุณภาพ (วิมลทิพย์และ
คณะ 2562) ใช้หลักเกณฑ์ตัดสินมากกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้การประเมินผลเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการวัดผลระดับประถมศึกษาตอนต้นมุ่งเน้นให้เด็กท่องจาความรู้จานวนมากจึง
ส่งผลกระทบมาที่ปฐมวัยทาให้ต้องมีการวัดผลด้านความจาโดยขาดการประเมินสภาพตามความเป็น
จริง และมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัยที่เน้นการส่งเสริม
พัฒ นาการเด็กโดยคานึงถึงการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้การปลูกฝังสร้างเสริมแนวคิดทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัยนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอนเพราะเด็กเรียนรู้จากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้
เลี้ยงดูและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตามทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรู้ของBandura ดังนั้นครูจาเป็นจะต้องเป็นตัว
แบบที่ดีมีความพร้อมด้านทักษะการสอนปฐมวัยที่ถูกต้อง ด้วยความเป็นมาและความสาคัญรวมทั้ง
ปัญหาที่กล่าวไปทั้งหมด จึงเป็นที่มาของความสาคัญในการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
บริหารโรงเรียนอนุบาล และ ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย เพื่อนาไปสู่การศึกษาและพัฒนางานวิจัยแนวทาง
ใหม่ในการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิด 2 กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 1) แนวทางในการบริหารโรงเรียน
อนุบาล 2) ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและสังเคราะห์
กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล และ ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาลและกรอบ
แนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย
1.1 แหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ เอกสาร แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Documentary
Research) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้ดังนี้
1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนอนุบาล ประกอบด้วย 1.1 คู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาหรับ 3-6 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 1.2 Child Friendly
Schools Manual (UNICEF, 2009) 1.3 โรงเรี ยนหลากวั ฒ นธรรม (ฐิ ติ มดี อาพั ทธนานนท์ , 2561)
1.4 การแสวงหาความรู้แบบจิตปัญญาศึกษา (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2556) 1.5 ฉันทศึกษา (ดิสสกร กุนธร,
2561) 1.6 ไฮสโคป (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 1.7 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการ
บริหารการศึกษา (สืบสกุล นรินทรางกูร และคณะ, 2561)
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2) เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บทั กษะชี วิ ตเด็ กปฐมวั ย ประกอบด้ วย 2.1 คู่ มื อหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาหรับ 3-6 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 2.2 Mind in the
making (Ellen Galinsky, 2010) 2.3 Life skills (Hurray Kids, 2018) 2.4 Beyond behavior
management: the six life skills children need (Jenna Bilms, 2012) 2.5 Life Skills Education
in Schools (World Health Organization, 1997)
1.2 การออกแบบเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ความถี่ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเอกสาร
1.4 ผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์คือ ร่างกรอบแนวคิด
2. ขันตอนที่ 2: ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
และ กรอบแนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย
2.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ได้แก่ นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
นักวิชาการด้านปฐมวัย และผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนอนุบาล รวม 5 คน
2.2 การออกแบบเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล แบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 แบบ
ดังนี้ 1) แบบวิเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล 2) แบบวิเคราะห์ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ความถี่ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเอกสาร
2.4 ผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ คือ ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
3. ขั้นตอนที่3: นาเสนอกรอบแนวคิดที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ นาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ร่างกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล และ
กรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
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ตอนที่ 1 ร่างกรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
และกรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6
     
1.1 การกาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษา
6
     
1.2 การกาหนดโครงสร้างและสาระของหลักสูตร
6
     
1.3 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
6
     
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
6
     
2.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักการของ      
6
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
2.2 การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ต ามหลั ก การ   
5
 
เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
2.2.1 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ให้      
6
ความสาคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการลงมือทาด้วย
หลักการที่หลากหลาย
2.2.2 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ให้   
5
 
ความสาคัญกับเด็กเป็นรายกลุ่มรายชั้น ผ่านการลงมือ
ทาแบบร่วมมือด้วยหลักการที่หลากหลาย
3. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อของเล่น และแหล่งเรียนรู้      
6
3.1 การจั ด สภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้ สื่ อ ของ      
6
เล่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตภายใน
ห้องเรียน
3.2 การจั ด สภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้ สื่ อ ของ      
6
เล่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตภายนอก
ห้องเรียน
4. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
6
     
4.1 การประเมิน พัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็ก     
5
เป็นรายบุคคลอย่างมีระบบ
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล (ต่อ)
กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
1* 2* 3*
4.2 การประเมิน พัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็ก   
ตามสภาพจริ งอย่ างเป็ น องค์ ร วมทั้ งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา
4.3 การประเมิน พัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็ก   
โดยการสะท้อนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดูแลเด็ก
ร่วมกัน
2. การบริหารบุคลาการทางการศึกษาปฐมวัย
2.1 การออกแบ บ โครงสร้ า งองค์ ก รและงาน 

(Organization Structure and Job Design)
2.1.1 การกาหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน

2.1.2 การกาหนดลักษณะงาน ขั้นตอน บทบาท 

หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกตาแหน่ง
2.2 การคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อนและบุ ค ลากร   
ทางการศึกษาปฐมวัย (Recruitment and Selection)
2.2.1 มีกระบวนการในการการแสวงหา จูงใจ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเป็นต้นแบบทักษะ
ชีวิต
2.2.2 มีกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลาย

เพื่อคัดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณ สมบั ติเหมาะสมในการเป็ น
ต้นแบบทักษะชีวิต
2.3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวั ย   
(Training and development)
2.3.1 มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากร 

ทางการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบการบูรณาการเรียนรู้
กับการทางาน (On the job training)
2.3.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากร 

ทางการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านผู้อื่น
แต่เกี่ยวข้องกับการทางาน (Mentoring & Coaching)
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บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล (ต่อ)
กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
1* 2* 3* 4* 5* 6*
2.3.3 มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากร 

 
ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย ด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ผ่ า น
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร (Off the job training/Formal
Classroom training)
2.4 การบริหารค่าตอบแทน (Rewards) ด้วยการให้ 

มีรายได้ที่มั่นคง
2.4.1 การออกแบบ การวางแผนและดาเนินการ 
เกี่ยวกับการให้แรงเสริมภายนอก
2.4.2 การออกแบบ วางแผน และดาเนิ น การ 
เกี่ยวกับการให้แรงเสริมภายใน
หมายเหตุ * 1. แนวคิดโรงเรียนมิตรเด็ก (UNICEF, 2012)
2. แนวคิดไฮสโคป (High/Scope Educational Research Foundation)
3. แนวคิดจิตตปัญญา (ศูนย์จิตปัญญาศึกษา, 2556)
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
5. แนวคิดโรงเรียนหลากวัฒนธรรม (ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, 2561)
6. แนวคิดฉันทศึกษา (ดิสสกร กุนธร, 2561)
7. การบริหารบุคลากรทางการศึกษา (สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา, 2561)
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ กรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
กรอบแนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย
1. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness Skills)
2. ทักษะการรับมือกับอารมณ์ (Coping with Emotion Skills)
3. ทักษะการจัดการความเครียด (Coping with Stress Skill)
4. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills)
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skills)
6. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill)
7. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
8. ทักษะความเห็นใจผู้อื่น (Empathy Skills)
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บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ กรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย (ต่อ)
กรอบแนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย
1* 2* 3* 4* 5*
9. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
     5
Relationship Skills)
10. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective
  
 4
Communication Skills)
หมายเหตุ * 1. ทักษะชีวิต WHO (1997)
2. ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย Ellen Gallinsky (2010)
3. ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย Jenna Bilms (2012)
4. ทักษะชีวิตปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560)
5. ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย Hurray kids India (2018)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
2.1 ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
ผลวิจัย พบว่า ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล ด้านงาน
บริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย และด้านงานบริหารผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย มีความถี่เท่ากับ 5 จาก
ความถี่สูงสุด 5 โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้ด้านงานบริห ารจัดการหลักสูตรปฐมวัยมีองค์ประกอบย่อย
เพิ่ม1องค์ประกอบคือ การบริหารความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน
2.2 ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ผลวิจัย พบว่า ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการ
ตระหนักรู้ตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ทักษะการรับมือกับอารมณ์ ทักษะการรับมือกับความเครียด
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการเห็นอกเห็นใจ ทักษะ
การสร้ างสั ม พั น ธ์ ทั กษะการสื่ อสาร มี ค วามถี่ เท่ ากั บ 5 จากความถี่ สู งสุ ด 5 และ ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ มี ค วามถี่ เท่ ากั บ 4 จากความถี่ สู งสุ ด 5 โดยมี ข้ อเสนอเพิ่ มเติ มให้ ใช้ ค าว่ าทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ในเบื้องต้นแทนคาว่าทักษะการคิดวิเคราะห์
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ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
3.1 กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล
3.1.1 การบริหารหลักสูตรปฐมวัย
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย 1.1) กาหนด
จุ ด มุ่ งหมายหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 1.2) ก าหนดโครงสร้า งและสาระของหลั ก สู ต ร 1.3) ประเมิ น
หลักสูตรสถานศึกษา
2) การจั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ 2.1) การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตาม
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ 2.2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักการ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ปฐมวั ย 1.2.2.1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เด็ ก เป็ น
รายบุ ค คลผ่ านการลงมื อท าด้ ว ยหลั ก การที่ ห ลากหลาย 1.2.2.2) การจัด กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ ให้
ความสาคัญกับเด็กเป็นรายกลุ่มรายชั้นผ่านการลงมือทาแบบร่วมมือด้วยหลักการที่หลากหลาย
3) การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สื่อของเล่น และแหล่งเรียนรู้ 3.1) การจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สื่อของเล่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตภายในห้องเรียน
3.2) การจั ดสภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้ สื่ อของเล่ น และแหล่ งเรียนรู้เพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะชี วิ ต
ภายนอกห้องเรียน 3.3) การคัดสรรแหล่งเรียนรู้และวิทยากรในชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
4) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 4.1) การประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างมีระบบ 4.2) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กตามสภาพจริงอย่างเป็ นองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 4.3) การประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กโดยการสะท้อนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดูแลเด็กร่วมกัน
5) การบริหารความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 5.1) การเชื่อมต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองด้านวิชาการ การเลี้ยงดู และทักษะชีวิต 5.2) การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาวิชาการและทักษะชีวิตปฐมวัย
3.1.2 การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
1. การออกแบบโครงสร้างองค์กรและงาน 1.1) กาหนดโครงสร้างองค์กรอย่าง
ชัดเจน 1.2) กาหนดลักษณะงาน ขั้นตอน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกตาแหน่ง
2. การคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวั ย 2.1) มี
กระบวนการในการแสวงหา จูงใจ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นต้นแบบทักษะชีวิต 2.2) มี
กระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นต้นแบบ
ทักษะชีวิต
3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 3.1) มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอน
และบุคลากรปฐมวัย ด้วยรูปแบบการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (On the job training) 3.2) มี
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การพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านผู้อื่นแต่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน (Mentoring and Coaching) 3.3) มีการพัฒ นาผู้ บริห าร ผู้ สอนและบุคลากรปฐมวัย ด้ว ย
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างหลักสูตร (Off the job training/Classroom training)
4. การให้ แรงเสริมเพื่อตอบแทนผู้ บริหาร ผู้ สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย 4.1) การออกแบบ การวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการให้ แรงเสริมภายนอก 4.2) การ
ออกแบบ วางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับการให้แรงเสริมภายใน
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่ า องค์ ประกอบของการบริ ห ารโรงเรี ยนอนุ บาลมี
2 องค์ประกอบหลั ก ได้แก่ 1) การบริหารหลั กสูตรปฐมวัย 2) การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย
3.2 กรอบแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
3.2.1 ทักษะทางอารมณ์-จิตใจ ประกอบด้วย 1) ทักษะการตระหนักรู้ตนเองทั้งร่างกาย
และจิตใจ (Self-awareness) 2) ทักษะการรับมือกับอารมณ์ (Coping with Emotion) 3) ทักษะการ
รับมือกับความเครียด (Coping with Stress)
3.2.2 ทั ก ษะทางการคิ ด ประกอบด้ ว ย 1) ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative
Thinking) 2) ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นเบื้ อ งต้ น (Critical thinking) 3) ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ
(Decision Making) 2.4 ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
3.2.3 ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 1) ทักษะการเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 2) ทักษะ
ก า ร ส ร้ า งสั ม พั น ธ์ (Interpersonal Relationship Skills) 3) ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร (Effective
Communication)
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนอนุบาล มี 2 องค์ประกอบใหญ่และ
8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1. การบริหารหลั กสูตรปฐมวัย 1.1 การพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษาตามแนวคิดทักษะชีวิต
ปฐมวัย 1.1.1) กาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษา 1.1.2) กาหนดโครงสร้างและสาระของหลักสูตร
1.1.3) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1.2.1 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ 1.2.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักการเสริมสร้างทักษะชีวิตปฐมวัย 1.2.2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ ความสาคัญกั บเด็กเป็น
รายบุ ค คลผ่ านการลงมื อ ท าด้ ว ยหลั ก การที่ ห ลากหลาย 1.2.2.2) การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ ให้
ความสาคัญกับเด็กเป็นรายกลุ่มรายชั้นผ่านการลงมือทาแบบร่วมมือด้วยหลักการที่หลากหลาย 1.3 การ
จัดสภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้ สื่อของเล่น และแหล่ งเรียนรู้ 1.3.1 การจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรี ย นรู้ สื่ อ ของเล่ น และแหล่ งเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ภายในห้ อ งเรี ย น 1.3.2 การจั ด
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สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สื่อของเล่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตภายนอกห้องเรียน
1.3.3 การคัดสรรแหล่งเรียนรู้และวิทยากรในชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 1.4 การประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก 1.4.1 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างมีระบบ
1.4.2 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามสภาพจริงอย่างเป็นองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปั ญญา 1.4.3 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กโดยการสะท้อนข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดูแลเด็กร่วมกัน 1.5 การบริหารความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 1.5.1 การ
เชื่อมต่อพ่อแม่ผู้ปกครองด้านวิชาการ การเลี้ยงดู และทักษะชีวิต 1.5.2 การประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาวิชาการและทักษะชีวิตปฐมวัย
สาหรับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบย่อยของการบริหารหลักสูตร
ปฐมวัยให้มีด้านการบริหารความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กวัยนี้นั้นแม้ว่าจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับเด็กวัยเดียวกันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังจาเป็นต้องมีความสัมพันธ์
กับ ผู้ ใหญ่ และการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย ต้ อ งอาศั ยความร่ว มมื อ จากผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการ
เชื่อมโยงการจัดประสบการณ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธนา ฮั่นเกียรติพษ์
(2552) ที่กล่าวว่าผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดที่จะสร้างความสาเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคือผู้ปกครองและชุมชน
จะเห็ นได้ว่าองค์ประกอบย่อยของกรอบแนวคิ ดการบริหารโรงเรียนอนุ บาลในส่ วนของการ
บริหารหลักสูตรปฐมวัย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทักษะชีวิตปฐมวัย อันประกอบ
ไปด้วยการกาหนดโครงสร้างและสาระของหลั กสูตร และ การประเมินหลั กสูตรสถานศึกษา เป็นการ
ดาเนินการตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
และนามาบูรณาการกับแนวคิดของนักวิชาการ แนวคิดไฮสโคป (อ้างถึงใน พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2543)
แนวคิดโรงเรียนมิตรเด็ก (UNICEF, 2012) แนวคิดจิตตปัญญา แนวคิดโรงเรียนหลากวัฒนธรรม (ฐิติมดี
อาพัทธนานนท์ , 2561) และแนวคิดฉันทศึกษา (ดิสสกร กุนธร, 2561) เพื่อให้ ได้ผลลั พธ์เป็นหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาคือเด็กปฐมวัยที่มีทักษะชีวิต โดยใช้นิยาม
ทักษะชีวิตตามหลักการของ WHO (1997)
2. การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
2.1 การออกแบบโครงสร้างองค์กรและงาน 2.1.1 กาหนดโครงสร้ างองค์กรอย่างชัดเจน
2.1.2 กาหนดลักษณะงาน ขั้นตอน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกตาแหน่ง 2.2 การ
คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2.2.1 มีกระบวนการในการแสวงหา จูงใจ
บุ คคลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการเป็ นต้ นแบบทั กษะชี วิ ต 2.2.2 มี กระบวนการและเครื่ องมื อที่
หลากหลายเพื่ อคัดเลื อกบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นต้นแบบทักษะชีวิต 2.3 การพัฒนา
บุ คลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2.3.1 มีการพัฒนาผู้ บริหาร ผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย ด้ วยรูปแบบ
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การบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน 2.3.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านผู้อื่นแต่เกี่ยวข้องกับการทางาน 2.3.3 มีการพัฒนาผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างหลักสูตร 2.4 การให้แรงเสริมเพื่อตอบแทนผู้บริหาร ผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2.4.1 การออกแบบ การวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการให้แรงเสริม
ภายนอก 2.4.2 การออกแบบ วางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับการให้แรงเสริมภายใน
จะเห็นได้ว่าการบริหารโรงเรียนอนุบาล มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ต้องพึ่งความชานาญของ
นักวิชาชีพเฉพาะทางที่สานต่อเชื่อมโยงกัน เป็นการดาเนินการที่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเป็นการจัดการศึกษาที่
มีลักษะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความสาคัญต่อการวางรากฐาน
บุคลิกภาพและพัฒ นากรการทางสมอง การบริหารงานโรงเรียนอนุบาลควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒ นา
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนให้เติบโตทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย ทั้งนี้การปลูกฝัง
สร้างเสริมแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอนเพราะเด็กเรียนรู้จาก
การเลียนแบบพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตามทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรู้ของBandura
ดั งนั้ น ครู จ าเป็ น จะต้ อ งเป็ น ตั ว แบบที่ ดี มี ค วามพร้ อ มด้ า นทั ก ษะการสอนปฐมวั ย ที่ ถู ก ต้ อ ง การ
บริห ารงานวิชาการ ควรจั ดแผนการสอนโดยยึดหลักบูรณาการนาวิชาต่าง ๆ มาประสมประสาน
กลมกลื น กั น ไม่ ให้ เด็ ก ต้ อ งเรี ย นแยกเป็ น รายวิ ช า (เยาวภา เดชะคุ ป ต์ , 2542 อ้ างถึ งใน เดี ย นา
รักษมณี, 2547) มีรูปแบบการจัดที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานความ
เข้าใจเกี่ย วกับ ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก (นุส รจิตต์ ธรรมสิ ริ อ้างถึงใน สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ ,
2552) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั้งในด้านของการ
ออกแบบโครงสร้างองค์กรและงาน การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย การให้แรงเสริมเพื่อตอบแทนผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย
2. กรอบแนวคิ ดทั กษะชีวิตเด็ กปฐมวัย มี 3 องค์ประกอบใหญ่ และ 10 องค์ประกอบย่อย
ได้ แ ก่ (1) ทั ก ษะทางอารมณ์ -จิ ต ใจ 1.1 ทั ก ษะการตระหนั ก รู้ ต นเองทั้ งร่ างกายและจิ ต ใจ (Selfawareness) 1.2 ทั ก ษะการรั บ มื อ กั บ อารมณ์ (Coping with Emotion) 1.3 ทั ก ษะการรั บ มื อ กั บ
ความเครี ย ด (Coping with Stress) (2) ทั กษะทางการคิ ด 2.1 ทั กษะการคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative
Thinking) 2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ในเบื้องต้น (Critical Thinking) 2.3 ทักษะการตัดสินใจ (Decision
Making) 2.4 ทั กษะการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) (3) ทั กษะทางสั งคม 3.1 ทักษะการเห็ นอก
เห็ นใจ (Empathy) 3.2 ทักษะการสร้างสั มพันธ์ (Interpersonal Relationship Skills) 3.3 ทักษะการ
สื่อสาร (Effective Communication)

361

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

สาหรับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการปรับปรุงที่การเลือกใช้คาในองค์ประกอบของทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัยด้านทักษะการคิดในเรื่องการคิดวิเคราะห์โดยให้เน้นที่การใช้คาว่าทักษะการคิดวิเคราะห์
ในเบื้ องต้ น เนื่ องจากการที่ เด็ กปฐมวัยอยู่ ในระหว่างการพั ฒ นาทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ซึ่ งมี ความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่าเด็กปฐมวัยสามารถโต้ตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้ สามารถจาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กระทาซ้ากันบ่อย ๆ ได้ดี เรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้นแต่ยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ แก้ปัญหาการลองผิดลองถูกจากการรับรู้มากกว่าการใช้
เหตุผลความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวพัฒนาอย่างรวดเร็วตามอายุที่เพิ่มขึ้น
จะเห็ นได้ว่าจิตวิทยาเพื่อการมีความสุขทั้งกายใจในตนเองและในสังคมนั้นเริ่มต้นมาจาก
ประสบการณ์วัยเด็กส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองทาให้แต่ละคนตอบสนองแตกต่างกันไป โดยในเด็ก
ปฐมวัยนั้นควรเริ่มต้นจากประสบการณ์การสัมผัสความรู้สึกทางกายก่อนเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จัก
การเชื่อมโยงความรู้สึกทางกายและทางจิตใจ เพราะความรู้สึกทางกายจะสัมผัสได้ง่ายกว่า เมื่อเด็ก
ยอมรับความรู้สึกทางกายของตนเองได้นั้นก็จะนาไปสู่การยอมรับตัวเองและมองด้านภายในของจิตใจ
และจะช่ ว ยให้ เด็ กปฐมวัย มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงการยอมรับ ตั ว เองกั บ ความรู้สึ ก ที่ มี ต่ อ
ความรู้สึก ทัศนคติ ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ (Virginia Satir,
1972 อ้างถึงใน ลี ชุง เชียน, 2560) สอดคล้ องกับหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุท ธศั กราช (2560)
กล่าวว่า ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา แต่ละส่วนส่ งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้าน
หนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วยในทานองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะทาให้
ด้านอื่น ๆ ผิดปกติตามด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสังกัดต่าง ๆ สามารถนา
ผลการวิจัยไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต
สอดคล้องกับระดับปฐมวัย
2. ผู้ปกครองสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยที่ สอดคล้อง
กับการบริหารของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาว่าการบริหารสถานศึกษาในแนวทางใดและวิธีการใดที่สามารถเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
2. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาในขอบข่ายงานอื่นเพิ่มเติม คือ การบริหารการเงินและ
งบประมาณ และการบริห ารทั่ว ไป เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒ นาการบริห ารโรงเรียนอนุบาล
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสอดคล้องกับระดับปฐมวัย
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