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บทค ัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียน  โดยใช้วิธีการวิจัยพหุระดับแบบผสานวิธี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 500 คน จาก 
50 โรงเรียนได้มาจากวิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ โดยใช้โปรแกรม Mplus และเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 13 คน เพื่อสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย ปรากฏว่า เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียนมี 2 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และทักษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 2) ทักษะทางสังคมและอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการตระหนักรู้ใน
ตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด  สรุปได้ว่าเกณฑ์การประเมิน
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 10 
องค์ประกอบย่อย  40 ตัวบ่งช้ี และ 49 เกณฑ์การประเมิน สามารถจ าแนกระดับการประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายออกเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับท่ี 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับท่ี 5 (ดีเด่น) 
ค  าส าคญั: เกณฑ์การประเมนิทักษะชีวิต, 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.  
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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). 
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บทน า 
 ทักษะชีวิต เป็นส่ิงส าคัญซ่ึงเป็นความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมคีวามสามารถท่ีจะปรับตัวได้ในอนาคต (World Health Organization, 1997) 
ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถน าความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  มาเช่ือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนและตัดสินใจปฏิบัติในส่ิงท่ีเหมาะสมได้ ท าให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับปัญหาและความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ได้ สามารถในการปรับตัวและมพีฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต้องในการท่ีจะเผชิญกับส่ิงท่ีท้าทายท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนจ าเป็นต้องมี 

ตามแนวคิดของ World Health Organization (1997) ทักษะชีวิตประกอบด้วยทักษะท่ีจ าเป็นท้ังหมด 10 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ด้านการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ด้านการสร้าง
สัมพั นธภาพ (Interpersonal Relationship) ด้านการตระหนั กรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ด้ านการเห็นอกเห็ นใจผู้อ่ืน 
(Empathy) ด้านการจัดกับการอารมณ์ (Coping with Emotions) และด้านการจัดการความเครียด (Coping with Stress) ซ่ึง
ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (วิระญา กิจรัตน์ , ภัทราวดี มากมี และปิยะทิพย์ ประดุจพรม, 2561) ดังนั้น 
สภาพทางสังคมใดท่ีขาดบรรทัดฐาน ขาดทักษะชีวิต ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น แรงกดดันของขบวนการกลุ่มเพื่อน
ในการชักน าไปใช้ยาเสพติด การขาดการป้องกันทางเพศ วัยรุ่นเป็นวัยท่ีให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดการถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสมได้ง่าย ประกอบกับอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและค่านิยมทางเพศของ
วัยรุ่นตามอารยธรรมตะวันตกท่ีเข้ามา ท าให้การเปิดรับส่ือเป็นไปได้ง่าย (วรรณวิมล สุรินทร์ศักด์ิ และประภัสสร ทองอุทัยศรี , 
2553) ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนสามารถป้องกันได้โดยการน าทักษะชีวิตมาใช้ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะชีวิตได้
ถูกน ามาใช้ในการศึกษาอย่างกว้างขวางท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การพฒันาเยาวชนไทยจึงต้องพฒันาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะชีวิต ในขณะท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ท าให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา สถานท่ี
ท างาน และการใช้ชีวิตท่ีบ้าน เพื่อรับมอืกับความก้าวหนา้ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและการเปล่ียนแปลงของชีวิตสมัยใหม่ นักเรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะชีวิตใหม ่ๆ  เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมให้รู้จักคิด เรียนรู้ ท างาน แก้ไขปัญหา ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล
ไปตลอด (สมพร คงวิมล, สมชาย เทพแสง และสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน,์ 2558) นอกจากนี้ทักษะชีวิตยังเป็นหลักท่ีส าคัญท่ีจะ
ช่วยให้วัยรุ่นนักเรียนใช้ในการจัดการกับความกังวลท่ีเกิดข้ึนในโลกสมัยใหม่และวิถีทางเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ 
ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถน าไปใช้ต้านทานต่อแรงกดดัน เหมอืนกับกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนรู้วิธีการท่ีจะให้ยอมรับตนเองว่า
เขาเป็นใคร ทักษะพืน้ฐานเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นรับมอืได้กับความยากล าบากท่ีจะต้องเผชิญของแต่ละบุคคล ทางอารมณ์ และ
การพัฒนาสังคม ทักษะชีวิตเป็นหลักท่ีสามารถช่วยส่งเสริมภาวะความเป็นสุขทางใจและสมรรถนะในประชากรวัยหนุ่มสาวท่ีต้อง
เผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต ทักษะชีวิตอย่างหนึง่คือความสามารถศึกษาหาทางเลือก ช่ังน้ าหนักถึงข้อดีและข้อเสีย แล้วค่อย
ท าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาหรือในแต่ละปัญหาท่ีเกิดข้ึน (World Health Organization, 1997)  
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายมีช่วงอายุระหว่าง 16- 18 ปี (พนม เกตุมาน, 2550) ท่ีต้อง
ได้รับการสอนและฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ การท างานร่วมกับผู้มีอ านาจตัดสินใจ และการน าความรู้ใน
ช้ันเรียนไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษาทุกระดับล้วนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การ
คิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมท้ังพัฒนาทักษะการส่ือสาร การบูรณาการใช้กับชีวิตจริง ซ่ึงมีประโยชน์และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ตามท่ี World Health Organization (1997) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาควรเปิดให้นักเรียนและนักเรียนในทุกระดับ
ได้เรียนรู้ด้านสุขภาพท่ีดีและทักษะชีวิต ดังนั้นทักษะชีวิตจึงเป็นทักษะท่ีท าให้คนรู้จักดูแลตนเองท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
ซ่ึงจะส่งผลให้คนมีสภาพการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข ด ารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม ทักษะหลายๆด้านท่ีประกอบกัน
เป็นทักษะชีวิตจะส่งผลให้คนฉลาดรู้ ฉลาดเลือก และฉลาดปฏิบัติ รวมท้ังการรู้จักยับย้ังช่ังใจ ส่งผลให้เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผล รู้จักเลือก
การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม ดังนั้นสังคมใดท่ีมีบุคคลท่ีมีทักษะชีวิตจะน าไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างย่ังยืนซ่ึงสามารถใช้การพัฒนา
เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตในการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดังกล่าวได้ (วิระญา กิจรัตน์ และคณะ, 2561)   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า งานวิจัยในประเทศไทยท่ีผ่านมามี ผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับทักษะชีวิต
อย่างมากมาย ท้ังในประเด็นของการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพัฒนามาตรวัด  การพัฒนาแบบวัดและ
ตัวช้ีวัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Erawan, 2010)  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ แต่ยังขาดเคร่ืองมือในการประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญถึงเคร่ืองมือท่ีจะใช้วัดทักษะชีวิตท่ีครอบคลุมในองค์ประกอบ  ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสม
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงเห็นควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อน าไปใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เก่ียวกับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียน ท้ังนี้เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และ
นักเรียน รวมท้ังครูผู้สอนยังสามารถประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนและนักเรียนยังสามารถด าเนินการประเมินตนเองได้  

 

วัตถุประสงค ์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน

และระดับโรงเรียน 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและระดับ

โรงเรียน 
 

วิธ ีการวิจัย 
การศึกษานี้ ใช้การวิจัยพหุระดับแบบผสานวิธี (Multilevel Mixed Method Design) (Edmonds & Kennedy, 2017, p. 

187) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลักและวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการรอง 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียน 

1.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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1.2 สังเคราะห์ตัวบ่งช้ีแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สรุปประเด็นท่ีเป็นไปได้ส าหรับใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3 พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยก าหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และสร้างข้อค าถาม โดยใช้แนวทางตาม
แนวคิด ทฤษฎี และข้อค าถามท่ีเคยมีผู้พัฒนาข้ึนให้สอดคล้องและครอบคลุมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

1.4 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 
โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ข้อค าถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหาท่ีมีค่าเท่ากับ 1.00 จ านวน 64 ข้อ 

1.5 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืด้านความเท่ียง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการประเมินความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้เกณฑต้ั์งแต่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาครวมท้ังฉบับ = 0.95 และคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อท่ีเป็นบวกต้ังแต่ 0.30 ข้ึนไป ไ ด้
แบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 61 ข้อ 

1.6 เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 
500 คน โดยในการวิเคราะห์พหุระดับควรมจี านวนกลุ่มในระดับท่ี 2 (ระดับโรงเรียน) ควรอยู่ระหว่าง 20-200 กลุ่ม (Hox, 2010) 
การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในระดับนักเรียนจ านวน 500 คนและก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับโรงเรียน จ านวน 
50 โรงเรียน รายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจังหวัดในภาคตะวันออก 
จังหวัดในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

(ระดับนักเรียน) 

จ านวนโรงเรียน  

(ระดับโรงเรียน) 
1. ชลบุรี 70 7 

2.ฉะเชิงเทรา 80 8 
3.ระยอง 70 7 
4.สระแก้ว 70 7 

5.จันทบุรี 70 7 
6.ตราด 70 7 
7.ปราจีนบุรี 70 7 

รวม 500 50 
 

ซ่ึงก่อนน าเคร่ืองมือในการวิจัยไปใช้จริงงานวิจัยนี้ ได้รับเอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารเลขท่ี 176/2560 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

1.7 วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตรวจสอบ
ข้อตกลงเบ้ืองต้น เพื่อศึกษาการแจกแจงข้อมูลด้วยความเบ้ ความโด่ง (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรและภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงเกิน 0.70 ตรวจสอบข้อมูลท่ีน าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่า
สหสัมพันธ์ภายในช้ัน (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) เพื่อดูว่าตัวแปรสังเกตได้มีความแปรผันระหว่างกลุ่มหรือไม่ 
เนื่องจากการวิเคราะห์พหุระดับนั้นตัวแปรท่ีศึกษาต้องมีความแปรผันท้ังในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน โดยพิจารณาค่า
สหสัมพันธ์ภายในช้ัน (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) ควรมากกว่า 0.05 (Snijders & Bosker, 2012) และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus  
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ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซ่ึงมีเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008) 

ระยะท่ี 3 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

ระยะท่ี 4 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 13 คน เร่ืององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 โดยท่ีช้ันการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่มีจ านวนมากท่ีสุดคือช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 210 คนคิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.60 ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนน้อยท่ีสุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  ที่มา: ภัทราวดี มากมี (2562) 

 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ท้ัง 40 ตัวแปร  จ าแนกตามตัวแปรในการวิจัย ซ่ึงได้แก่ การตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพ การตระหนักรู้ใน
ตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการกับความเครียด มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.410 – 3.884  เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 20.286 – 28.625  แสดงว่า ข้อมูลมี
ลักษณะการกระจายไม่แตกต่างกันมาก เมือ่พจิารณาค่าความเบ้ (SK) และค่าความโด่ง (KU) ของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง -1.00 ถึง 1.00 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี Lawrence, Glenn, and Guarino (2006, p. 50) อธิบายไว้ว่าเป็นช่วงท่ีข้อมูลมีการแจก
แจงปกติและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีขนาดใหญ่เพยีงพอ (Hair et al., 2010, p. 71) ท่ีการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของประชากรจะมีความคงเส้นคงวาดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมด จึงมคีวามเหมาะสม ท่ี
จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลต่อไปได้ (Hair et al., 2010) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ท้ังในระดับ
นักเรียนและระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกด้านทักษะทางปัญญาอย่างมี
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วิจารณญาณ และองค์ประกอบท่ีสองด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์  มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 10 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอียดในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน ดังนี้ 

ในระด ับนักเร ียน :  
องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills; CCSw) ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบย่อย เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC) 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRI) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (CRE) ทักษะการแก้ไขปัญหา (PS) และทักษะการตัดสินใจ (DM)  

องค์ประกอบด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotion Skills; SESw) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย  เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (EM) ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด (CS) ทักษะการสร้างสัมพนัธภาพ (IR) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (SA) และทักษะการจัดการกับอารมณ์ (CE) 
 ระด ับโรงเร ียน :  
 องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills: CCSb) ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบย่อย  เรียงตามค่าน้ าหนัก องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC)  
ทักษะการแก้ไขปัญหา (PS) ทักษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ (CRI) ทักษะการตัดสินใจ (DM) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (CRE)  
 องค์ประกอบด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotion Skills: SESb) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการจัดการกับความเครียด (CS) ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพ (IR) ทักษะการจดัการกับอารมณ์ (CE) ทักษะการตระหนกัรู้ในตนเอง (SA) และทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (EM) 
แสดงดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2  
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการวิเคราะห์  

  องค์ประกอบทักษะชีวิต ระดับนักเรียน (Within) 
จ านวน 500 คน 

ระดับโรงเรียน (Between) 
จ านวน 50 โรงเรียน 

ICC 

   SE t R 2   SE t  R 2  

ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (CCS) 
การตัดสินใจ (DM) .683** .041 16.633 .466 .972** .069 14.152 .945 .111 

การแก้ไขปัญหา (PS) .767** .029 26.142 .589 .992** .060 16.408 .984 .078 
การคิดสร้างสรรค์ (CRE) .778** .029 26.430 .605 .959** .064 14.954 .920 .066 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRI) .814** .023 35.588 .663 .991** .046 21.543 .985 .098 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ(EC) .833** .021 39.921 .694 .993** .051 19.591 .986 .085 

ทักษะทางสังคมและอารมณ์ (SES ) 
การสร้างสัมพันธภาพ (IR) .780** .022 36.087 .608 .992** .049 20.111 .985 .097 
การตระหนักรู้ในตนเอง (SA) .736** .034 21.801 .542 .951** .050 18.989 .904 .123 
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (EM) .825** .024 34.241 .681 .940** .055 17.041 .884 .117 

การจัดการกับอารมณ์ (CE) .734** .034 21.789 .539 .977** .055 17.741 .954 .105 
การจัดการกับความเครียด (CS) .787** .024 32.446 .619 .999** .000 4036.401 .999 .115 

หมายเหตุ ** p< .01 
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ภาพที่ 2  องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ที่มา: ภัทราวดี มากมี (2562) 
 

 2. องค์ประกอบท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าสถิติไคสแควร์ (   2 ) เท่ากับ 75.074 ค่า df 
เท่ากับ 61 ค่า p เท่ากับ .106 ดัชนี CFI เท่ากับ .997 ดัชนี TLI เท่ากับ .995 ค่า SRMRw เท่ากับ .016 ค่า SRMRb เท่ากับ .059 ค่า 

RMSEA เท่ากับ .021 และ  2/df เท่ากับ 1.231) แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความตรงขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 
ดัชน ีตรวจสอบความตรง เกณฑ์การพิจารณา ค่าท่ีได้ ผลการตรวจสอบ 

Chi-Square () p> .05 p = .106 ผ่านเกณฑ์ 

/ df < 2.00 1.231 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < .07 .021 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > .95 .997 ผ่านเกณฑ์ 
 

TLI > .95 .995 ผ่านเกณฑ์ 

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

3. เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 10 
องค์ประกอบย่อย 40 ตัวบ่งช้ี และ 49 เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์สามารถจ าแนกระดับการประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายออกเป็น 5 ระดับต้ังแต่ระดับท่ี 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับท่ี 5 (ดีเด่น) ท้ังในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน 

4. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 13 คน การก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นว่ามีความเหมาะสมในการจ าแนกเป็น  2 องค์ประกอบ
หลัก 10 องค์ประกอบย่อย และการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทุกคนเห็นว่ามีความเหมาะสมท้ังหมด 40 ตัวบ่งช้ี และ 49 เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 และการให้ล าดับความส าคัญ
ขององค์ประกอบทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนให้ผลในทิศทาง
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เดียวกันกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ และจัดท าเป็นคู่มือการประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีการ
แปลความหมายของระดับเกณฑ์ประเมินดังกล่าว เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานของผู้เก่ียวข้องท่ีจะน าไปใช้ต่อไป  

 

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน

และระดับโรงเรียนซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดทักษะชีวิตของ World Health Organization (1997) ท่ีให้แนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวิต
เป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณมี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  และ 2) 
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียดสอดคล้องกับวิระญา กิจรัตน์ และคณะ 
(2561)  อีกท้ังผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Erawan (2010) ท่ีพบว่า องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีท้ังหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง 
ทักษะความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทักษะความเช่ือมันในตนเอง ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและทักษะ
การส่ือสาร  ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาและ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิภาวี ศิริลักษณ์, ปกรณ์ ประจันบาน และเทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย (2557) ท่ีพบว่าองค์ ประกอบของทักษะของนักเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 มี ท้ังหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านสารสนเทศ  ส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการส่ือสาร และทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมพร คงวิมล และคณะ (2558) ท่ีกล่าวว่า ทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการเก่ียวกับอารมณ์ และ
ทักษะการจัดการเก่ียวกับความเครียด สอดคล้องกับการศึกษาของ สกาวเนตร  ไทรแจ่มจันทร์ , จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธ์ิสุข 
และจตุพล  ยงศร (2558) ท่ีพบว่า องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียนพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
การตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายในระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมคีวามสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ผ่านเกณฑท่ี์ยอมรับได้ ตามแนวคิด
ของ Hooper et al. (2008) 
 ผลการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาอย่างมี วิจารณญาณ ได้แก่ ด้านทักษะการตัดสินใจ (4 ตัวบ่งช้ี และ 4 เกณฑ์การ
ประเมิน) ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา (4 ตัวบ่งช้ี และ 4 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ (4 ตัวบ่งช้ี และ 5 เกณฑ์
การประเมิน) ด้านทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ (4 ตัวบ่งช้ี และ 5 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4 ตัวบ่งช้ี และ 5 เกณฑ์การประเมิน) และ 2) ทักษะทางสังคมและอารมณ์  ได้แก่ ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพ 
(4 ตัวบ่งช้ี และ 6 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (4 ตัวบ่งช้ี 5 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน (4 ตัวบ่งช้ี และ 7 เกณฑ์การประเมิน) ด้านทักษะการจัดการกับอารมณ์ (4 ตัวบ่งช้ี และ 4 เกณฑ์การประเมิน) และด้าน
ทักษะการจัดการกับความเครียด (4 ตัวบ่งช้ี และ 4 เกณฑ์การประเมิน) ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดทักษะชีวิตของ World Health 
Organization (1997) ท่ีกล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงจิตวิทยาสังคมท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญต่อสถานการณ
ต่างๆและความท้าทายในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมแต่ในภาพรวมจะพบว่ามี
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ทักษะชีวิตหลักๆ  อยู่ 10 ทักษะ ท้ังนี้สามารถจ าแนกระดับการประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ออกเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับท่ี 1 (ต้องปรับปรุง) ถึงระดับท่ี 5 (ดีเด่น)  (วิระญา กิจรัตน์ และคณะ, 2561)  
 เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเห็นได้ว่าในระดับนักเรียน มีทักษะการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนในระดับท่ีสูงซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chanmeardey Chiv   
และภัทราวดี มากมี (2561) ท่ีได้พัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ท่ีมุ่งวัดบุคลิกภาพแบบ 6 ด้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่วย
ส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นอย่างดี   ทักษะชีวิตในระดับโรงเรียน พบว่า 
ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับท่ีสูง ซ่ึงการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น  ความต้องการ การเตือนและการขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้ (WHO, 1997) มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกิจ 
โพธ์ิศิริกุล และคณะ (2555) ท่ีพบว่า องค์ประกอบทักษะด้านสัมพันธภาพและการส่ือสาร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในการด าเนิน
ชีวิตสูงสุด และทักษะการติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะเป็นวัยของการแสวงหาเพื่อนและมี
ความต้องการแสดงออก ซ่ึงความสามารถในการรับสารและการส่งสารท่ีดี นอกจากจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้ว ยังท าให้ได้ข้อมูล
ท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้ได้ง่ายข้ึนอีกด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Slicker et al. (2005) 
ท่ีพบว่า การสร้างสัมพันธภาพและการส่ือสารมีความสัมพันธ์กับทักษะในด้านต่าง ๆ  อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิระญา กิจรัตน์ และคณะ (2561) ท่ีพบว่าทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าน้ าหนักในระดับวิทยาลัยสูงกว่า
ทักษะด้านอ่ืน ๆ  ของนักศึกษาอาชีวศึกษา และทักษะการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับสูงเช่นกัน พบว่าทักษะการจัดการกับ
ความเครียดเป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของความเครียด และรู้ถึงหนทางในการควบคุมระดับความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายเมื่อ
อยู่ในภาวะความตึงเครียดได้อย่างเหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสกาวเนตร ไทรแจ่มจันทร์ และคณะ (2558) ท่ีพบว่า 
องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียนพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านการจัดการอารมณ์มีความส าคัญในระดับมาก 
 

สร ุป 
องค์ประกอบหลักทักษะชีวิตท้ัง 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  1) ทักษะทางปัญญาอย่างมี วิจารณญาณ  และ 2) ทักษะทาง

สังคมและอารมณ์ และ 10 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง  ทักษะ
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการกับอารมณ์  และทักษะการจัดการกับความเครียด  ทักษะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทักษะชีวิต
มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในระดับนักเรียน และระดับโรงเรียนท่ามกลางสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องสร้างและส่งเสริมทักษะ
ชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญปัญหาอย่างเข้มแข็ง เป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวต่อไปในอนาคต และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขท้ังกายและใจ 
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ในระดับนักเรียนมีทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด และในระดับโรงเรียนพบว่า ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืนในระดับท่ีสูง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดทักษะ
ดังกล่าวเป็นล าดับแรก 
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2. ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ควรมีการน าเกณฑ์การประเมินท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

3. การน าเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนไปใช้ ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์ของการใช้ ซ่ึงจะน าไปใช้
ประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างเหมาะสมตามบริบทนั้นๆ 

 

ข ้อเสนอแนะในการวิจัยต ่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีทักษะชีวิตท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 21  
2. ควรต่อยอดการวิจัยในคร้ังนี้  โดยการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
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