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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บ
นักเรียนและระดับโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิจัยพหุระดับแบบผสานวิ ธี เก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งปริ มาณด้ วยการตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 500 คน จาก
50 โรงเรียนได้มาจากวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ โดยใช้โปรแกรม Mplus และเก็ บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 13 คน เพื่อสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินทักษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย ปรากฏว่า เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บ
นักเรียนและระดับโรงเรียนมี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณมี 5 องค์ ประกอบย่ อย ได้ แก่ ทั กษะ
การตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทั กษะการคิ ดสร้ างสรรค์ ทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ และทั กษะการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และ 2) ทักษะทางสังคมและอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทั กษะการตระหนั กรู้ ใน
ตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครี ยด สรุ ปได้ ว่ าเกณฑ์ การประเมิ น
ทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน และระดั บโรงเรี ยน ประกอบด้ วย 2 องค์ ประกอบหลั ก 10
องค์ประกอบย่อย 40 ตัวบ่งชี้ และ 49 เกณฑ์ การประเมิ น สามารถจ าแนกระดั บการประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับที่ 5 (ดีเด่น)
ค าสาค ญ
ั : เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิต, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก, การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี

Abstract
The objectives of this research was to develop life skills assessment criteria for Upper Secondary School Students
in student level and school level by using a multilevel mixed method design. A five-level rating scale questionnaire was
used for quantitative collecting data. The sample consisted of 500 Upper Secondary School Students from 50 schools in
academic year 2017 derived from multistage random sampling. Data were analyzed by multilevel confirmatory factor
analysis using Mplus. Qualitative data were collected by in-depth interviews 13 experts for summarize the life skills
assessment criteria for upper secondary school students. The results were as follows: The life skills assessment criteria for
upper secondary school students in student level and school level was found to be comprised of two main components
1) Critical cognitive skills: decision making, problem solving, creative thinking, critical thinking and effective communication.
2) Social emotion skills: interpersonal relationship, self-awareness, empathy, coping with emotions and coping with stress.

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 25
In conclusion the life skills assessment criteria for upper secondary school students in student level and school level
comprised 2 main-factors, 10 sub-factors, forty indicators and forty-nine assessment criteria. Life skills assessment was
categorized into five levels from 1 (strongly needing improvement) to 5 (excellent).
Keywords: life skills assessment criteria, upper secondary school students ineasternregion, multilevel using mixed methods

บทน า
ทักษะชีวิต เป็นสิ่งสาคัญซึ่งเป็นความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต (World Health Organization, 1997)
ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถนาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้นและตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได้ ทาให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับปัญหาและความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ สามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจาเป็นต้องมี
ตามแนวคิดของ World Health Organization (1997) ทั กษะชี วิ ตประกอบด้ วยทั กษะที่ จ าเป็ นทั้ งหมด 10 ด้ าน ได้ แก่
ด้านการตัดสิ นใจ (Decision Making) ด้ านการแก้ ไขปั ญหา (Problem Solving) ด้ านการคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) ด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ด้ านการสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication) ด้ านการสร้ าง
สั มพั นธภาพ (Interpersonal Relationship) ด้ า นการตระหนั กรู้ ใ นตนเอง (Self-Awareness) ด้ านการเห็ นอกเห็ นใจผู้ อื่ น
(Empathy) ด้ านการจั ดกั บการอารมณ์ (Coping with Emotions) และด้ านการจั ดการความเครี ยด (Coping with Stress) ซึ่ ง
ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (วิระญา กิ จรั ตน์ , ภั ทราวดี มากมี และปิ ยะทิ พย์ ประดุ จพรม, 2561) ดั งนั้ น
สภาพทางสังคมใดที่ขาดบรรทัดฐาน ขาดทักษะชีวิต ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่ น แรงกดดั นของขบวนการกลุ่ มเพื่ อน
ในการชักนาไปใช้ยาเสพติด การขาดการป้องกันทางเพศ วัยรุ่นเป็นวัยที่ให้ความสาคัญกับกลุ่ มเพื่ อนเป็ นอย่ างมาก จึ งเป็ นสาเหตุ ให้
เกิดการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย ประกอบกั บอิ ทธิ พลของการเปลี่ ยนแปลงทางวั ฒนธรรมและค่ านิ ยมทางเพศของ
วัยรุ่นตามอารยธรรมตะวันตกที่เข้ามา ทาให้การเปิ ดรั บสื่ อเป็ นไปได้ ง่ าย (วรรณวิ มล สุ ริ นทร์ ศักดิ์ และประภั สสร ทองอุ ทั ยศรี ,
2553) ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันได้โดยการนาทักษะชีวิตมาใช้ ดังจะเห็นได้จากผลการศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บทั กษะชี วิ ตได้
ถูกนามาใช้ในการศึกษาอย่างกว้ างขวางทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้นได้อย่ างมีประสิ ทธิ ผล
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเยาวชนไทยจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะชีวิต ในขณะที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทาให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สถานที่
ทางาน และการใช้ชีวิตที่บ้าน เพื่อรับมือกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสมัยใหม่ นักเรียน
จาเป็นต้องมีทักษะชีวิตใหม่ ๆ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้รู้จักคิด เรียนรู้ ทางาน แก้ไขปัญหา สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
ไปตลอด (สมพร คงวิมล, สมชาย เทพแสง และสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์, 2558) นอกจากนี้ทักษะชีวิตยังเป็นหลักที่สาคัญที่จะ
ช่วยให้วัยรุ่นนักเรียนใช้ในการจัดการกับความกังวลที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่และวิถีทางเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จ
ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถนาไปใช้ต้านทานต่อแรงกดดัน เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนรู้วิธีการที่จะให้ยอมรับตนเองว่า
เขาเป็นใคร ทักษะพืน้ ฐานเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นรับมือได้กับความยากลาบากที่จะต้องเผชิญของแต่ละบุคคล ทางอารมณ์ และ
การพัฒนาสังคม ทักษะชีวิตเป็นหลักที่สามารถช่วยส่งเสริมภาวะความเป็นสุขทางใจและสมรรถนะในประชากรวัยหนุ่มสาวที่ต้อง
เผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต ทักษะชีวิตอย่างหนึง่ คือความสามารถศึกษาหาทางเลือก ชั่งน้าหนักถึงข้อดีและข้อเสีย แล้วค่อย
ทาการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาหรือในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น (World Health Organization, 1997)
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายมีช่วงอายุระหว่ าง 16- 18 ปี (พนม เกตุ มาน, 2550) ที่ ต้อง
ได้รับการสอนและฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ การทางานร่วมกับผู้มีอานาจตั ดสิ นใจ และการน าความรู้ ใน
ชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษาทุกระดับล้วนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั กษะการคิ ดขั้ นสู ง เช่ น การคิ ดสร้ างสรรค์ การ
คิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบูรณาการใช้กั บชี วิ ตจริ ง ซึ่ งมี ประโยชน์ และน าไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ตามที่ World Health Organization (1997) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาควรเปิดให้ นั กเรี ยนและนั กเรี ยนในทุ กระดั บ
ได้เรียนรู้ด้านสุขภาพที่ดีและทักษะชีวิต ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเป็นทักษะที่ทาให้คนรู้จักดูแลตนเองทั้ งด้ านร่ างกาย อารมณ์ และจิ ตใจ
ซึ่งจะส่งผลให้คนมีสภาพการดาเนินชีวิตที่มีความสุข ดารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม ทั กษะหลายๆด้ านที่ ประกอบกั น
เป็นทักษะชีวิตจะส่งผลให้คนฉลาดรู้ ฉลาดเลือก และฉลาดปฏิบัติ รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ ส่งผลให้เป็ นบุ คคลที่ มี เหตุ ผล รู้ จั กเลื อก
การดารงชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้นสังคมใดที่มีบุคคลที่มีทักษะชีวิตจะนาไปสู่ สั งคมที่ มี ความสุ ขอย่ างยั่ งยื น ซึ่ งสามารถใช้ การพั ฒนา
เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตในการประเมินเพื่อพัฒนาทั กษะชีวิ ตดังกล่าวได้ (วิระญา กิจรัตน์ และคณะ, 2561)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยในประเทศไทยที่ ผ่ านมามี ผู้ สนใจศึ กษาเกี่ ยวกั บทั กษะชี วิ ต
อย่างมากมาย ทั้งในประเด็นของการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพั ฒนามาตรวั ด การพั ฒนาแบบวั ดและ
ตัวชี้วัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Erawan, 2010) นอกจากนี้ ยั งมี การศึ กษาประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ แต่ยังขาดเครื่องมือในการประเมินทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ ผู้ วิ จั ยสนใจ
และเล็งเห็นถึงความสาคัญถึงเครื่องมือที่จะใช้วัดทักษะชีวิตที่ครอบคลุมในองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ การประเมิ นที่ เหมาะสม
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเห็นควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอน
ปลาย เพื่อนาไปใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายทั้ งในระดั บ
นักเรียนและระดับโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ สอน ผู้ ปกครอง และ
นักเรียน รวมทั้งครูผู้สอนยังสามารถประเมินทักษะชีวิ ตของนักเรียนและนั กเรียนยังสามารถดาเนินการประเมินตนเองได้
วัต ถุประสงค ์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บนั กเรี ยน
และระดับโรงเรียน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ ระดั บทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอน
ปลายที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บนั กเรี ยนและระดั บ
โรงเรียน
วิธ ีการวิจัย
การศึกษานี้ ใช้ การวิ จั ยพหุ ระดั บแบบผสานวิ ธี (Multilevel Mixed Method Design) (Edmonds & Kennedy, 2017, p.
187) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิ ธี การหลั กและวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพเป็ นวิ ธี การรอง
วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บ
นักเรียนและระดับโรงเรียน
1.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการพั ฒนาเกณฑ์ การประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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1.2 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินทักษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
สรุปประเด็นที่เป็นไปได้สาหรั บใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทั กษะชี วิ ตสาหรั บนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.3 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยก าหนดนิ ยามศั พท์ เชิ งปฏิ บั ติการ และสร้ างข้ อคาถาม โดยใช้ แนวทางตาม
แนวคิด ทฤษฎี และข้อคาถามที่เคยมีผู้พัฒนาขึ้ นให้สอดคล้องและครอบคลุมกับนิ ยามเชิงปฏิบัติการ
1.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา ด้ วยดั ชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI)
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ข้อคาถามที่มีความตรงเชิงเนื้ อหาที่มีค่าเท่ากับ 1.00 จานวน 64 ข้อ
1.5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยง (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ า ง จ านวน 30 คน โดยหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาครวมทั้งฉบับ = 0.95 และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อ ที่ เ ป็ น บวกตั้ ง แต่ 0.30 ขึ้ น ไป ได้
แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลจานวน 61 ข้อ
1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
500 คน โดยในการวิเคราะห์พหุระดับควรมีจานวนกลุ่มในระดับที่ 2 (ระดับโรงเรียน) ควรอยู่ระหว่าง 20-200 กลุ่ม (Hox, 2010)
การวิจัยครั้งนี้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียนจานวน 500 คนและกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับโรงเรียน จานวน
50 โรงเรียน รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจังหวัดในภาคตะวันออก
จังหวัดในภาคตะวันออก
1. ชลบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.ระยอง
4.สระแก้ว
5.จันทบุรี
6.ตราด
7.ปราจีนบุรี
รวม

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
(ระดับนักเรียน)
70
80
70
70
70
70
70
500

จานวนโรงเรียน
(ระดับโรงเรียน)
7
8
7
7
7
7
7
50

ซึ่งก่อนนาเครื่องมือในการวิจัยไปใช้ จริ ง งานวิ จั ยนี้ ได้ รั บเอกสารรั บรองผลการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารเลขที่ 176/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.7 วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้ วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS ตรวจสอบ
ข้ อตกลงเบื้ องต้ น เพื่ อศึ กษาการแจกแจงข้ อมู ลด้ วยความเบ้ ความโด่ ง (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรและภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (Multicollinearity) พิ จารณาค่ าสหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงเกิน 0.70 ตรวจสอบข้อมูลที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์ พหุ ระดั บ โดยการวิ เคราะห์ หาค่ า
สหสัมพันธ์ ภายในชั้ น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) เพื่ อดู ว่ าตั วแปรสั งเกตได้ มี ความแปรผั นระหว่ างกลุ่ มหรื อไม่
เนื่องจากการวิเคราะห์พหุระดับนั้นตัวแปรที่ ศึกษาต้ องมี ความแปรผั นทั้ งในระดั บนั กเรี ยนและระดั บโรงเรี ยน โดยพิ จารณาค่ า
สหสั มพั นธ์ ภายในชั้ น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) ควรมากกว่ า 0.05 (Snijders & Bosker, 2012) และวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus
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ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008)
ระยะที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและ
ระดับโรงเรียน
ระยะที่ 4 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 13 คน เรื่ององค์ ประกอบหลั ก องค์ ประกอบ
ย่อย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิ ตสาหรั บนักเรี ยนระดั บมัธยมศึ กษาตอนปลายในระดับนั กเรียนและระดับโรงเรียน

ผลการวิจ ัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเพศหญิงมากที่สุดจานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ
53.40 และเป็นเพศชาย จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 โดยที่ชั้นการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่มีจานวนมากที่สุดคือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 210 คนคิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ
30.60 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ที่ม า: ภัทราวดี มากมี (2562)
ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 40 ตัวแปร จาแนกตามตัวแปรในการวิจัย ซึ่งได้แก่ การตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพ การตระหนักรู้ใน
ตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการกับความเครียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.410 – 3.884 เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 20.286 – 28.625 แสดงว่า ข้อมูลมี
ลักษณะการกระจายไม่แตกต่างกันมาก เมือ่ พิจารณาค่าความเบ้ (SK) และค่าความโด่ง (KU) ของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง -1.00 ถึง 1.00 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ Lawrence, Glenn, and Guarino (2006, p. 50) อธิบายไว้ว่าเป็นช่วงที่ข้อมูลมีการแจก
แจงปกติและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีขนาดใหญ่เพียงพอ (Hair et al., 2010, p. 71) ที่การประมาณค่าพารามิเตอร์
ของประชากรจะมีความคงเส้นคงวาดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด จึงมีความเหมาะสม ที่
จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลต่อไปได้ (Hair et al., 2010)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ ป ระกอบแรกด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญาอย่ า งมี
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วิจารณญาณ และองค์ประกอบที่สองด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ มีองค์ประกอบย่อย จานวน 10 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอียดในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน ดังนี้
ในระดับนักเรีย น:
องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills; CCSw) ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบย่อย เรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC)
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRI) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (CRE) ทักษะการแก้ไขปัญหา (PS) และทักษะการตัดสินใจ (DM)
องค์ประกอบด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotion Skills; SESw) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย เรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (EM) ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด (CS) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (IR) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (SA) และทักษะการจัดการกับอารมณ์ (CE)
ระดับโรงเรีย น:
องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills: CCSb) ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบย่อย เรียงตามค่าน้าหนัก องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC)
ทักษะการแก้ไขปัญหา (PS) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRI) ทักษะการตัดสินใจ (DM) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (CRE)
องค์ประกอบด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotion Skills: SESb) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย เรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการจัดการกับความเครียด (CS) ทักษะการสร้ า ง
สัมพันธภาพ (IR) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (CE) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (SA) และทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (EM)
แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดั บทักษะชีวิ ตสาหรั บนักเรี ยนระดั บมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทักษะชีวิต


ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (CCS)
การตัดสินใจ (DM)
.683**
การแก้ไขปัญหา (PS)
.767**
การคิดสร้างสรรค์ (CRE)
.778**
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRI)
.814**
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(EC)
.833**
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ (SES)
การสร้างสัมพันธภาพ (IR)
.780**
การตระหนักรู้ในตนเอง (SA)
.736**
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (EM)
.825**
การจัดการกับอารมณ์ (CE)
.734**
การจัดการกับความเครี ยด (CS)
.787**
หมายเหตุ ** p< .01

ระดับนักเรียน (Within)
จานวน 500 คน
SE
t
R2



ระดับโรงเรียน (Between)
จานวน 50 โรงเรียน
SE
t

ICC
R2

.041
.029
.029
.023
.021

16.633
26.142
26.430
35.588
39.921

.466
.589
.605
.663
.694

.972**
.992**
.959**
.991**
.993**

.069
.060
.064
.046
.051

14.152
16.408
14.954
21.543
19.591

.945
.984
.920
.985
.986

.111
.078
.066
.098
.085

.022
.034
.024
.034
.024

36.087
21.801
34.241
21.789
32.446

.608
.542
.681
.539
.619

.992**
.951**
.940**
.977**
.999**

.049
.050
.055
.055
.000

20.111
18.989
17.041
17.741
4036.401

.985
.904
.884
.954
.999

.097
.123
.117
.105
.115
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทั กษะชีวิ ตสาหรับนั กเรียนระดั บมัธยมศึ กษาตอนปลาย ที่มา: ภัทราวดี มากมี (2562)
2. องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ (ค่ าสถิ ติไคสแควร์ (  2 ) เท่ ากั บ 75.074 ค่ า df
เท่ากับ 61 ค่า p เท่ากับ .106 ดัชนี CFI เท่ากับ .997 ดัชนี TLI เท่ ากั บ .995 ค่ า SRMRw เท่ ากั บ .016 ค่ า SRMRb เท่ ากั บ .059 ค่ า
RMSEA เท่ากับ .021 และ  2/df เท่ากับ 1.231) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความตรงขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ดัชนีตรวจสอบความตรง
Chi-Square ()
/ df < 2.00
1.231 ผ่านเกณฑ์
RMSEA< .07
.021 ผ่านเกณฑ์
CFI > .95 .997 ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การพิจารณา
p> .05

TLI
SRMRw < .08 .016 ผ่านเกณฑ์
SRMRb< .08 .059 ผ่านเกณฑ์

> .95

ค่าที่ไ ด้
p = .106

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์

.995

ผ่านเกณฑ์

3. เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสาหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ประกอบด้ วย 2 องค์ ประกอบหลั ก 10
องค์ประกอบย่อย 40 ตัวบ่งชี้ และ 49 เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์สามารถจาแนกระดั บการประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับที่ 5 (ดีเด่น) ทั้งในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน
4. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ทั้ ง 13 คน การก าหนดองค์ ประกอบหลั ก องค์ ประกอบย่ อย
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นว่ามี ความเหมาะสมในการจ าแนกเป็ น 2 องค์ ประกอบ
หลัก 10 องค์ประกอบย่อย และการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ทุกคนเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งหมด 40 ตัวบ่งชี้ และ 49 เกณฑ์ การประเมิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 และการให้ ล าดั บความส าคั ญ
ขององค์ประกอบทักษะชีวิตสาหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บนั กเรี ยนและระดั บโรงเรี ยนให้ ผลในทิ ศทาง
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เดียวกันกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ และจัดทาเป็นคู่มือการประเมินทักษะชีวิตสาหรับนักเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายโดยมี การ
แปลความหมายของระดับเกณฑ์ประเมินดังกล่ าว เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานของผู้ เกี่ยวข้ องที่จะนาไปใช้ต่อไป

อภิปรายผลการวิจ ัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระดั บนั กเรี ยน
และระดับโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทักษะชีวิตของ World Health Organization (1997) ที่ ให้ แนวคิ ดในการพั ฒนาทั กษะชี วิ ต
เป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณมี 5 องค์ ประกอบย่ อย ได้ แก่ ทั กษะการตั ดสิ นใจ ทั กษะ
การแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ และทั กษะการสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ 2)
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการสร้ างสั มพั นธภาพ ทั กษะการตระหนั กรู้ ในตนเอง ทั กษะการ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกั บอารมณ์ และทั กษะการจั ดการกั บความเครี ยดสอดคล้ องกั บวิ ระญา กิ จรั ตน์ และคณะ
(2561) อีกทั้งผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Erawan (2010) ที่ พบว่ า องค์ ประกอบทั กษะชี วิ ตของนั กเรี ยนมั ธยมศึ กษา
ตอนปลายมีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการคิ ดวิ จารณญาณ ทั กษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ทั กษะการตระหนั กรู้ ในตนเอง
ทักษะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะความเชื่อมันในตนเอง ทักษะความรับผิดชอบต่อสั งคม ทั กษะการสร้ างสั มพั นธภาพและทั กษะ
การสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาและ ทั กษะการจั ดการกั บอารมณ์ และความเครี ยด และสอดคล้ องกั บแนวคิ ด
ของ วิภาวี ศิริลักษณ์, ปกรณ์ ประจันบาน และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2557) ที่ พบว่ าองค์ ประกอบของทั กษะของนั กเรี ยน
ในศตวรรษที่ 21 มี ทั้ งหมด 5 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ทั กษะการคิ ดอย่ างสร้ างสรรค์ ทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณและการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะชี วิ ตและอาชี พ นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกั บแนวคิ ด
ของ สมพร คงวิมล และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า ทักษะชีวิตที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย ทั กษะการตั ดสิ นใจ ทั กษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ ทั กษะการสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั กษะการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทั กษะการเห็ นอกเห็ นใจผู้ อื่ น ทั กษะการจั ดการเกี่ ยวกั บอารมณ์ และ
ทักษะการจัดการเกี่ยวกับความเครียด สอดคล้องกับการศึกษาของ สกาวเนตร ไทรแจ่ มจั นทร์ , จารุ วรรณ สกุ ลคู , อรรณพ โพธิ์ สุ ข
และจตุพล ยงศร (2558) ที่พบว่า องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรี ยนพยาบาล สั งกั ดกระทรวงกลาโหมมี 5 องค์ ประกอบ ได้ แก่
การตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุ คคล
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด
ของ Hooper et al. (2008)
ผลการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายที่ พั ฒนาขึ้ น ประกอบด้ วย 2
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่ างมี วิ จารณญาณ ได้ แก่ ด้ านทั กษะการตั ดสิ นใจ (4 ตั วบ่ งชี้ และ 4 เกณฑ์ การ
ประเมิน) ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา (4 ตัวบ่งชี้ และ 4 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทั กษะการคิ ดสร้ างสรรค์ (4 ตั วบ่ งชี้ และ 5 เกณฑ์
การประเมิ น) ด้ านทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ (4 ตั วบ่ งชี้ และ 5 เกณฑ์ การประเมิ น) ด้ านทั กษะการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ (4 ตัวบ่งชี้ และ 5 เกณฑ์การประเมิน) และ 2) ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้ แก่ ด้ านทั กษะการสร้ างสั มพั นธภาพ
(4 ตัวบ่งชี้ และ 6 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (4 ตั วบ่ งชี้ 5 เกณฑ์ การประเมิ น) ด้ านทั กษะการเห็ นอก
เห็นใจผู้อื่น (4 ตัวบ่งชี้ และ 7 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการจัดการกับอารมณ์ (4 ตัวบ่ งชี้ และ 4 เกณฑ์ การประเมิ น) และด้ าน
ทักษะการจัดการกับความเครี ยด (4 ตั วบ่ งชี้ และ 4 เกณฑ์ การประเมิ น) ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิ ดทั กษะชี วิ ตของ World Health
Organization (1997) ที่กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิ งจิ ตวิ ทยาสั งคมที่ จะช่ วยให้ บุ คคลสามารถเผชิ ญต่ อสถานการณ
ต่างๆและความท้าทายในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีความแตกต่างกันในแต่ ละวั ฒนธรรมแต่ ในภาพรวมจะพบว่ ามี
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ทักษะชีวิตหลักๆ อยู่ 10 ทักษะ ทั้งนี้สามารถจาแนกระดั บการประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับที่ 5 (ดีเด่น) (วิระญา กิจรัตน์ และคณะ, 2561)
เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเห็นได้ ว่ าในระดั บนั กเรี ยน มี ทั กษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทั กษะการเห็ นอกเห็ นใจผู้ อื่ นในระดั บที่ สู งซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Chanmeardey Chiv
และภัทราวดี มากมี (2561) ที่ได้พัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนเขตพั ฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก ที่มุ่งวัดบุคลิกภาพแบบ 6 ด้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั นออก ช่ วย
ส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นอย่างดี ทั กษะชี วิ ตในระดั บโรงเรี ยน พบว่ า
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการใช้ คาพู ดและภาษา
ท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกั บสภาพวั ฒนธรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยสามารถที่ จะแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ การเตือนและการขอความช่วยเหลื อจากผู้ อื่ นได้ (WHO, 1997) มี ความสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของ สุ กิ จ
โพธิ์ศิริกุล และคณะ (2555) ที่พบว่า องค์ประกอบทักษะด้านสัมพันธภาพและการสื่ อสาร มี ค่าน้ าหนั กองค์ ประกอบในการดาเนิ น
ชีวิตสูงสุด และทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักเรียนระดั บมั ธยมศึ กษา เพราะเป็ นวั ยของการแสวงหาเพื่ อนและมี
ความต้องการแสดงออก ซึ่งความสามารถในการรับสารและการส่งสารที่ดี นอกจากจะช่วยเสริมสร้ างบุ คลิ กภาพแล้ ว ยั งท าให้ ได้ ข้ อมู ล
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย และสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของ Slicker et al. (2005)
ที่พบว่า การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับทักษะในด้านต่าง ๆ อยู่ ในระดั บสู งกว่ าด้ านอื่ น ๆ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของวิระญา กิจรัตน์ และคณะ (2561) ที่พบว่าทักษะการสื่อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมี ค่าน้ าหนั กในระดั บวิ ทยาลั ยสู งกว่ า
ทักษะด้านอื่น ๆ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา และทักษะการจัดการกั บความเครี ยดอยู่ ในระดั บสู งเช่ นกั น พบว่ าทั กษะการจั ดการกั บ
ความเครียดเป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของความเครียด และรู้ถึงหนทางในการควบคุ มระดั บความเครี ยด รู้ วิ ธี ผ่ อนคลายเมื่ อ
อยู่ในภาวะความตึงเครียดได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของสกาวเนตร ไทรแจ่ มจั นทร์ และคณะ (2558) ที่ พบว่ า
องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรี ยนพยาบาลสังกั ดกระทรวงกลาโหมด้านการจัดการอารมณ์มี ความส าคัญในระดับมาก

สรุป
องค์ประกอบหลักทักษะชีวิตทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปั ญญาอย่ างมี วิ จารณญาณ และ 2) ทั กษะทาง
สังคมและอารมณ์ และ 10 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ ไขปั ญหา ทั กษะการคิ ดสร้ างสรรค์ ทั กษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างสัมพั นธภาพ ทั กษะการตระหนั กรู้ ในตนเอง ทั กษะ
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด ทั กษะดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ าทั กษะชี วิ ต
มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในระดับนั กเรี ยน และระดั บโรงเรี ยนท่ ามกลางสั งคมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความจาเป็นอย่ างยิ่ งที่ ต้องสร้ างและส่ งเสริ มทั กษะ
ชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญปัญหาอย่างเข้มแข็ง เป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างครอบครั วต่ อไปในอนาคต และ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขทั้งกายและใจ
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย ไปใช ้
1. จากผลการศึกษาพบว่า ในระดับนักเรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และทั กษะการเห็ นอกเห็ นใจผู้ อื่ น มี
ค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด และในระดับโรงเรียนพบว่า ทักษะการสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และทั กษะการเห็ นอกเห็ นใจ
ผู้อื่นในระดับที่สูง มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรให้ ความส าคั ญกั บการส่ งเสริ มให้ เกิ ดทั กษะ
ดังกล่าวเป็นลาดับแรก
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2. สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรมีการนาเกณฑ์ การประเมิ นที่ ได้ ไปใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐาน
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาทั กษะชีวิ ตของนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ วประเทศให้มีประสิ ทธิภาพ
3. การนาเกณฑ์การประเมิ นทั กษะชี วิ ตส าหรั บนั กเรี ยนไปใช้ ควรมี การศึ กษาหลั กเกณฑ์ ของการใช้ ซึ่ งจะน าไปใช้
ประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายได้ อย่ างเหมาะสมตามบริบทนั้นๆ
ข ้อเสนอแนะในการวิจัย ต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีทักษะชีวิตที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21
2. ควรต่อยอดการวิจัยในครั้ งนี้ โดยการศึ กษาการจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาทั กษะชี วิ ตให้ เหมาะสมกั บ นั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชนและสถานศึ กษาเพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการส่ งเสริ มและพั ฒนา
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายต่ อไป
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