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 การวิจยัค รัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษา เปรียบเทียบ ผลการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียน          

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

รวมทัง้ศกึษา แนวทาง ในการ พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

ผู้ปกครอง จํานวน  34 คน และ ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศกึษา ครู และผู้ปกครอง รวม 10 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้ อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบัและการ

สนทนากลุม่ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก             

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิตอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการตระหนกัและเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ด้าน

การคดิวิเคราะห์  ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  ด้านการจดัการกบัอารมณ์ และความเครียด 

และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนมีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบัดีทกุด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6       

โรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผู้ปกครอง กบั              

ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทิุศ)  โดยรวม พบวา่                   

มีผลการพฒันาอยู่ ในระดบัดี เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการตระหนกัและเห็น คณุคา่ในตนเอง

และผู้ อ่ืน  ด้านการคดิวิเคราะห์  ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  ด้านการจดัการกบัอารมณ์                             

และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  มีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอยูใ่น  

ระดบัดีทกุด้าน 

3. การศกึษาแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) 

สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ เข้าร่วมสนทนาสว่นใหญ่ได้ให้แนวทางวา่ครูควรให้

คําปรึกษา แก่นกัเรียน ให้ความเช่ือมัน่ในกบันกัเรียนทกุสถานการณ์ท่ีโอกาสอํานวย  การสร้างกฎ 

ข้อตกลงร่วมกนัในชัน้เรียนในรา ยวิชา หรือในการทํางานกลุม่  ควรจดับรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีเป็นมิตร

ให้นกัเรียนรู้สกึผอ่นคลาย อบอุน่  ควรจดักิจกรรมสง่เสริมการพฒันาสต ิและอารมณ์ให้นิ่ง สงบ เชน่ 

การสร้างสรรค์ผลงานจากงานศลิปะ การวาดรูป การเลน่ดนตรี ฯลฯ  และ  ควร จดัเวทีแสดง

ความสามารถของนกัเรียนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบันกัเรียน 
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 This research aimed to study the results of life skills development  of Prathomsuksa 

6 students at Bangjak (Komolprasertuthit) School, Phasichareon District, Bangkok. The 

samples of this study were 34 parents of students in Prathomsuksa 6, and 10 key informants 

including the school director, teachers and parents. The tool used to collect data was a five-

level scale questionnaire. The statistics used in data analyses were percentage, mean and 

standard deviation. 

 The research findings were as follows. 

 1. The results of life skills development of Prathomsuksa 6 students at Bangjak 

(Komolprasertuthit) School, Phasichareon District, Bangkok indicated that the abilities in 

using life skills, by overall aspects were at the good level. And individual aspects were The 

awareness and self esteem and others The critical thinking, decision making and creative 

problem solving Dealing with emotions and stress and building relationships with others all 

aspect were at the good level. 

 2. The results of comparative assessment of the ability to use the life skills of 

Prathomsuksa 6 students at Bangjak (Komolprasertuthit) School, Phasichareon District, 

Bangkok. Based on the feedback of parents with assessment results, the ability to use of the 

Bangjak (Komolprasertuthit) School's life skills by overall aspects were at the good level. 

And individual aspects were The awareness and self esteem and others The critical 

thinking, decision making and creative problem solving Dealing with emotions and stress 

and building relationships with others all aspect were at the good level. 

 3. The guidelines study  in the development of students's life skills at Bangjak 

(Komolprasertuthit) School, Phasichareon District, Bangkok.  found that most participants 

discuss the feedback. Should consult Confidence in all situations where the students 

produced rules Agreement classroom courses. Or in group work The atmosphere should be 

Learning that students feel relaxed, warm, friendly activities should promote the 

development of consciousness. And emotional calm, creative works of art such as drawing, 

playing music, etc., and the ability of the students should be at least 1 time per year to build 

self-confidence to students. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นผลิตผลทางปัญญาและความพากเพียรในการศกึษา ซึง่เป็นทรัพย์            

อนัมิสามารถประเมินคา่ได้  หากแตมี่คณุคา่และนบัเป็นความเจริญงอกงามประการหนึง่ในชีวิต             

ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รับความกรุณาอยา่งสงูย่ิงจาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .พวงรัตน์ เกษรแพทย์                  

ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีทา่นได้เสียสละเวลาในการดแูล

เอาใจใส ่เสนอแนะ กลัน่กรองด้วยความเมตตา เพ่ือให้งานวิจยันีมี้ความสมบรูณ์ และก่อให้เกิดคณุคา่

ทางวิชาการ ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกหุลาบ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สภุากิจ  

และ อาจารย์ ดร .ราชนัย์ บญุธิมา คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงและกรรมการสอบสารนิพนธ์               

ท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สารนิพนธ์เลม่นีใ้ห้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ ทัง้ยงัเปิดโลกทศัน์

แหง่การเรียนรู้ท่ีลกึซึง้ มีคา่ย่ิงแก่ผู้ วิจยัเกินกวา่มิตขิองกิจกรรมการประเมิน 

 ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง ผู้ อํานวยการหทยัรัชฌ์ เป่ียมวิทย์ ผู้ อํานวยการ

จินดา ทบัจีน และผู้ อํานวยการพิชตุา เพ็ชรช ูท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไข

เคร่ืองมือให้มีความชดัเจน สมบรูณ์ ย่ิงขึน้ 

 ขอขอบคณุ คณะครูและบคุลากรโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) ผู้ปกครองนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผู้ เข้าร่วมสนท นากลุม่ ท่ีมีสว่นเอือ้อํานวยให้การดําเนนิการวิจยัครัง้นีสํ้าเร็จ

ลลุว่งได้ด้วยดี 

 ขอบคณุ เพ่ือน พ่ี น้อง นิสิตปริญญาโท การบริหารการศกึษา รุ่นท่ี 21 ทกุคน ท่ีทําให้

ชว่งเวลาสัน้ๆ แหง่การเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั อีกทัง้ยงัคอยให้

คําแนะนํา ให้กําลงัใจแก่กนั นบัเป็นชว่งเวลาท่ีมีคณุคา่และนา่จดจํา  

 ขอกราบขอบพระคณุ บดิา – มารดา ท่ีให้โอกาสท่ีดีในการศกึษาเลา่เรียนจนถึงระดบั

การศกึษาสงูสดุ ขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิมลศริิ ร่วมสขุ อาจารย์เบญ็จา อศัวาณิชย์             

อาจารย์ก่ิงกนก ลยางกรู ผู้ อําน วยการจนิตนา ก้อนเพช็ร์ ผู้ อํานวยการสจุติตรา ชาญไชย    

ผู้ อํานวยการวฒันา แดงสวสัดิ ์และ  นางสาวปรียา ทวนทอง ท่ีให้คําแนะนําและเป็นกําลงัใจท่ีดี 

สําหรับผู้ วิจยัตลอดมา 

 คณุคา่และประโยชน์ใดๆ อนัก่อเกิดมาจากสารนิพนธ์เลม่นี ้ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูา
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1 

 
บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 การพฒันาประเทศต้องพฒันาคนให้มีคณุภาพเป็นอนัดบัแรก จาก วิสยัทศัน์หลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็นกําลงัของชาติ ให้เป็น

มนษุย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจติสํานกึในควา มเป็นพลเมืองไทย และเป็น

พลโลก   การพฒันาคน ซึง่หมายถึงการพฒันาคณุภาพและสมรรถนะของคนให้มีพืน้ฐานในการคดิ 

เรียนรู้ และทกัษะในการจดัการและการดํารงชีวิต สามารถเผชญิกบัปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจ            

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (กรมอนามยั . 2554: 6) การพฒันาคณุภาพ การศกึษาและเรียนรู้จงึมี

เป้าหมายในการพฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม ่ท่ีมีนิสยัใฝ่เรียนรู้  ตัง้แตป่ฐมวยั  สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  มีความสามารถในการส่ือสาร  สามารถคดิ  

วิเคราะห์  แก้ปัญหา คดิริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินยั คํานงึถึงประโยชน์สว่นรวม       

สามารถทํางานเป็นกลุม่ได้อยา่งเป็นกลัยาณมติร  มีศีลธรรม  คณุธรรม จริยธรรม  คา่นยิม มีจิตสํานกึ

และความภมูิใจในความเป็นไทย  ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมขุ  รังเกียจการทจุริตและตอ่ต้านการซือ้สทิธ์ิ  ขายเสียง  สามารถก้าวทนัโลก  มีสขุภาพกาย  

สขุภาพใจท่ีสมบรูณ์  แข็งแรง  เป็นกําลงัคนท่ีมีคณุภาพ  มีทกัษะความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็น  มีสมรรถนะ  

ความรู้ ความสามารถ  สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา .

2552: 14) 

 การพฒันาคนและสงัคมให้มีคณุภาพสอดค ล้องกบั โครงสร้างทางสงัคมในปัจจบุนัและสงัคม         

ในอนาคตนัน้ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต ) (จติรกร ตัง้เกษมสขุ . 2556; อ้างอิงจาก พระพรหม

คณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต ). ม.ป.ป.) กลา่ววา่  การศกึษาจะต้องพฒันาคนให้เป็นคนเตม็คน ผู้ มีชีวิตท่ี

สมบรูณ์ ให้เป็นบคุคลท่ีพฒันาแล้ว ทัง้ด้านพฤตกิรรมไมว่า่จะเป็นพฤตกิรรมในการสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม

ทางวตัถ ุ (รวมทัง้ธรรมชาติ ) หรือพฤตกิรรม ในการสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม ทางสงัคม คือ เพ่ือนมนษุย์ 

ทัง้ด้านจิตใจและด้านปัญญาอยา่งน้อยให้ได้คณุสมบตัเิหลา่นี ้  ในฉบบัง่ายท่ีพดูได้สัน้ๆ วา่ให้เป็ นคนท่ี

เก่ง ดี และมีความสขุ และ ตามแผนพฒันาเศร ษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ท่ีมีเป้าหมายหลกัให้คนไทย  มีการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีสขุภาวะดีขึน้ มีคณุธรรม จริยธรรม และ

สถาบนัทางสงัคมมีความเข้มแขง็มากขึน้ โดยใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัค มแหง่การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอยา่งยัง่ยืน มุง่เตรียมคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพ

คนไทยทกุชว่งวยัให้มีภมูิคุ้มกนัเพ่ือเข้าสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยัง่ยืน  ยดึหลกัปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทกุมติิ ให้มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย  

ท่ีสมบรูณ์แข็งแรง  มีสตปัิญญาท่ีรอบรู้  และมีจิตใจท่ีสํานกึในคณุธรรมจริยธรรม  มีความเพียร  และรู้

คณุคา่ความเป็นไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  ควบคูก่บัการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม   

ในสงัคมและสถาบนัทางสงัคมให้เข้มแข็งและเอือ้ตอ่ การพฒันาคน  รวมทัง้สง่เสริมการพฒันาชมุชน

ท้องถ่ินให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภมูิคุ้มกนัให้คนในชมุชน  และเป็นพลงัทางสงัคมในการพฒันา

ประเทศ และมีการสร้างเสริมสขุภาวะคนไทยให้มีความสมบรูณ์แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ  โดยการ

พฒันาความรู้และทกัษะในการดแูลสขุภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชมุชน  การลดปัจจยัเส่ียงจาก

สภาพแวดล้อม  และการประกอบอาชีพท่ีมีผลตอ่สขุภาพ  การพฒันาระบบและกลไกเฝ้าระวงัความ

มัน่คงทางสขุภาพจากปัจจยัคกุคามสขุภาพท่ีแฝงมากบักระบวนการพฒันา รวมทัง้มุง่สร้างกระบวนการ 

มีสว่นร่วม  ในการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอือ้ตอ่สขุภาพ  การใช้ประโยชน์จากยาสมนุไพรเพ่ือการ

ป้องกนั และการรักษาเบือ้งต้น  และการใช้เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการส่ือสารตอ่สงัคมเพ่ือการสง่เสริม

สขุภาพเชิงรุก 

 การปฏิรูปการศกึษาของไทยได้ดําเนนิการมาเป็นระยะเวลาหลายปีการจดัการเรียนรู้           

อยา่งมีความสขุไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้ ถ้ามีเพียงบคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหนว่ยงานใด

หนว่ยงานหนึง่ ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องเข้ามามีสว่นร่วมสง่เสริมในการเรียนรู้ของเดก็ซึง่เป็นทรัพยากร

สําคญัของประเทศในอนาคต โรงเรียนจงึมีหน้าท่ีเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้เกิดขึน้ แก่ผู้ เรียน 

เพ่ือบรรลเุป้าหมายโดยเฉพาะด้าน มีสขุ ซึ่งสขุ ทางกาย ทางจิตทางสงัคม และทางจิตวิญญาณ สขุภาวะ

เป็นแนวคดิสขุภาพท่ีมีความหมายในเชิงบวก  โดยให้ความสําคญักบัพฤตกิรรม  และกิจกรรมของคน       

ซึง่ตอบสนองตอ่สขุภาวะของตนเองในทกุมติอิยา่งเป็นพลวตัร สามารถปรับตวัอยูใ่นสมดลุ และบรรล ุ      

สขุภาวะตามศกัยภาพท่ีแตล่ะคนพงึมีได้  (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา . 2549: 23-24) ดงั 0

กระแสพระราชดํารัสท่ีพระราชทานแก่ 0คณะจติแพทย์ นกัวิชาการสขุภาพจติอาจารย์จากมหาวิทยาลยั

และผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัตา่งๆ ท่ีเข้าเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท 1 ณ พระตําหนกัภพูิง ค์ราชนิเวศน์  0

เม่ือวนัองัคารท่ี 0

 สภาพสงัคมในทศวรรษใหม ่เป็นยคุของความเร็วและความลํา้สมยัของเทคโนโลยีการส่ือสาร  

ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ  วฒันธรรม  การหลอ่หลอมรวมความคดิและความเช่ือของกลุ่ มคน                   

ท่ีบคุคลในสงัคมจะต้องตัง้รับการมีวิถีชีวิตยคุใหมอ่ยา่งมีวิจารณญาณ  ซึง่จากสภาพสงัคม                           

ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมากน่ีเอง  ได้สง่ผลกระทบตอ่เดก็วยัเรียน  ทัง้การดําเนินชีวิตทา่มกลางกระแส

 15 กมุภาพนัธ์ 2521 ความวา่ “กายท่ีมีสขุภาพดีก็หมายความวา่กายท่ีแขง็แรง ท่ีเดนิ

ได้ ยืนได้ นัง่ได้ มีกําลงั  มีทกุอยา่ง รวมทัง้มีความคดิ ท่ีดี ถ้ามีสขุภาพจิตท่ีดี  ก็มีกําลงัเป็นกําลงัที่จะ    

แผค่วามเมตตาให้แก่คนอ่ืน มีกําลงัท่ีจะคดิ ในสิ่งท่ีถกูต้อง ท่ีจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรือง  แก่ตวั และ

ความเจริญรุ่งเรืองในสงัคม” (คําพอ่สอน. 2552: 6) 
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เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  และความคาดหวังของผู้ปกครองตอ่การศกึษาตอ่ของบตุรหลาน  ตลอดจน

การเผชิญสิ่งยัว่ยหุรือตวัแบบท่ีไมเ่หมาะสมตา่ง  ๆ รอบตวั ก่อให้เกิดปัญหาเดก็และเยาวชนอยา่งมาก

ทัง้ปัญหาด้านการปรับตวั  ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ  ปัญหาสขุภาพ  ปัญหาความรุนแรง  ปัญหา 

เดก็ตดิเกม  ปัญหายาเสพตดิ  ปัญหาทางเพศ  ฯลฯ โดยเฉพาะในเดก็และเยาวชนท่ี มีทักษะชีวิตตํ่า  

ขาดภมูิคุ้มกนัทางสงัคมท่ีดี  เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปแล้ว  อาจเป็นคนท่ีไมป่ระสบความสําเร็จ           

ในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์  จิตใจ และมีความขดัแย้งในชีวิตได้ง่าย  ครูจงึต้องจดักระบวนการเรียนรู้            

ท่ีมีประสิทธิภาพให้ผู้ เรียนมี ทักษะชีวิต เป็นภมูิคุ้มกนั  ให้รอดพ้นจากการครอบงําความคดิของส่ือ

เทคโนโลยี  และตัง้รับตอ่การก้าวรุกทางสงัคมอยา่งรู้เทา่กนั  (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา . 

2554: 1) 

 การสง่เสริมให้มีสขุภาวะในโรงเรียนสง่ผลให้ทกุคนสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีของตนไ ด้อยา่งมี

ความสขุ  เป็นการพฒันาความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ท่ีหมายถึงความสามารถในการนํา

กระบวนการตา่ง ๆ  ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

การทํางาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง บคุคล              

การจดัการปัญหาและความขดัแย้งตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและ

ผู้ อ่ืน  กรมอนามยั (2554: 7 – 8) กลา่วถึง การเสริมสร้างพลงัความรู้สูส่ขุภาวะวา่ สขุภาพกบัการศกึษา 

เป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการควบคูก่นัไปให้เกิดการประสาน เอือ้อํานวยประโยชน์และเกือ้กลูซึง่กนัและกนั

ในทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลลพัธ์ท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุตอ่กลุม่เป้าหมายเดก็นกัเรียน ดงันัน้ นบัตัง้แต่

ปี 2540 เป็นต้นมา แนวทาง การพฒันาเดก็วยัเรียนและเยาวชนมีความชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึน้     

ทัง้ในเชิงกลยทุธ์และในเชิงเป้าหมาย โดยเฉพาะจาก 2 มติสํิาคญัของนโยบายชาต ิ

 ประการหนึง่ คือ มิตแิหง่ “การปฏิรูปการศกึษา ” กลา่วถึง “การประกนัคณุภาพการศกึษา ”     

ในด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั บนพืน้ฐานกระบวนการจดัการศกึษา         

ในปรัชญาหลกั 3 ประการ คือ การศกึษาเพ่ือปวงชน การศกึษาตลอดชีวิต และการศกึษาเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาทัง้มวล 

 อีกประการหนึง่ คือ มิตแิหง่ “การปฏิรูประบบสขุภาพ ” กลา่วถึง “การสร้างหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า ” ซึง่เป็นก ารใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน บคุคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการ           

รับบริการสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน โดยกระบวนการจดัการด้านสขุภาพในปรัชญาหลกั 3 ประการ

เชน่เดียวกนั คือ สขุภาพเพ่ือปวงชน สขุภาพเพ่ือชีวิต และสขุภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาทัง้มวล  
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 การพฒันาเดก็และเยาวชน จงึอยูท่ี่กระบวนการจดัการศกึษาและการสร้างสขุภาพ  จดุเร่ิมต้น

จงึจําเป็นต้องมุง่ไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบนัการศกึษาให้เป็นแกนนําหรือศนูย์กลาง         

การสร้างสขุภาพพร้อมๆ กบัการพฒันาด้านการศกึษา  พฒันาหลกัสตูรให้หลากหลายสอดคล้องกบั

พฒันาการทางสมอง  ฝึกให้เดก็คดิ วิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล  เป็นระบบ มีการเรียนรู้ร่วมกนัจากวิชาการ

และประสบการณ์จริงท่ีบรูณาการเร่ือง ศีลธรรม วฒันธรรม  และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  จดัระบบการเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกบัสภาพภมูสิงัคม และนําไปสูก่ารเรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

 กรุงเทพมหานคร โดยสํานกัการศกึษา ซึง่เป็นหนว่ยงานต้นสงักดัของโรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร

มีภารกิจหลกัในการจดัการศกึษาตามอดุมการณ์ของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นการจดัการศกึษา

เพ่ือปวงชน โดยรัฐต้องจดัให้มีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือพฒันาเยาวชนไทยทกุคนให้มีคณุลกัษณะ ท่ี 

พงึประสงค์ ทัง้ใน ฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพ่ือเป็นรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทัง้เพ่ือการพฒันาหน้าท่ีการงานและการพฒันาคณุภาพชีวิตสว่นตนและ

ครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สงัคมไทย ให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

เพ่ือการพฒันาประเทศท่ียัง่ยืนในอนาคต โดยมีหลกัการพฒันาผู้ เรียนอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย 

จิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม เป็นผู้ ท่ีมีจริยธรรม  ในการดําเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้

อยา่งมีความสขุ ใฝ่รู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ท่ีพอเพียงตอ่การพฒันางานอาชีพและคณุภาพชีวิต

สว่นตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงได้อยา่งเทา่ทนัและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย มี

ความรัก และภาคภมูิใจในท้องถ่ินและประเทศชาต ิมีความรู้และทกัษะพืน้ฐานสําหรับการประกอบ

อาชีพสจุริต มีความมุง่มัน่ ขยนั ซ่ือสตัย์ ประหยดั อดทน มีลั กษณะนิสยัและทศันคตท่ีิพงึประสงค์ เพ่ือ

เป็นสมาชิกท่ีดีทัง้ของครอบครัว ชมุชน สงัคมไทย และสงัคมโลก ซึง่เป็นไป ตามนโยบายด้านการศกึษา

ของกรุงเทพมหานครภายใต้กรอบ SMART SCHOOL นอกจากนีม้าตรฐานและตวับง่ชีเ้พ่ือการประเมิน

คณุภาพภายนอก รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัได้กําหนดคณุภาพด้าน

ผู้ เรียนมาตรฐานท่ี 1 ผู้ เรียน มีสขุภาพกายและสขุภาพจติท่ีดี ซึง่หมายถึง ผู้ เรียนท่ีมีนํา้หนกั สว่นสงู และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทัง้รู้จกัดแูลตนเองให้มีความปลอดภยั  และผู้ เรียนท่ีมีสขุภาพจิตดี   

มาตรฐานท่ี 2 ผู้ เรียน มีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์  ซึง่หมายถึง ผู้ เรียนท่ีเป็นลกูท่ีดีของ

พอ่แม ่ผู้ปกครองเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสงัคม การสร้างเสริมสงัคมแหง่สขุภาวะ

ท่ียัง่ยืน จงึเป็นภารกิจสําคญัของโรงเรียนอีกประการหนึง่ โดยมีหน้าท่ีในการพฒันาเดก็นกัเรียนให้บรรลุ

สขุภาวะ หรือสภาพอนันําสูค่วามสขุอยา่งสมบรูณ์ทัง้ 4 มติ ิคือ กาย ใจ สงัคม และปัญญา ซึง่สภาพ

ดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองร่วมกนัของผู้คนทกุระดบัในสงัคม  
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 โรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร           

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 59 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 มีเนือ้ท่ี 5ไร่ เปิดสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล           

ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และในปีการศกึษา 2556 มีข้าราชการครู จํานวน 12 คน พ่ีเลีย้งเดก็  จํานวน      

3  คน   เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน จํานวน 1 คน พนกังานสถานท่ี  จํานวน 3 คน นกัเรียน จํานวน 245 คน               

มีอาคารเรียน 3 หลงั โรงอาหาร  1 หลงั โรงฝึกงาน  1 หลงั ห้องส้วม 2 หลงั บ้านพกัครู 2 หลงั บ้านพกั

ภารโรง 1 หลงั ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 และจดักิจกรรมสง่เสริม

สขุภาพนกัเรียนและบคุลากร  ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพมาตลอด และ              

ผา่นการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัทอง ในปี พ.ศ. 2550 และ                

ปี พ.ศ.2552 เป็นการดําเนนิการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรักษาคณุภาพไว้ และหลงัจากท่ีได้รับการรับรองเป็น

โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัทองตอ่เน่ืองแล้ว ในปี พ .ศ.2553 ทางโรงเรียนจงึได้ดําเนินการพฒันา

โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพให้มีความยัง่ยืนขึน้ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัชีว้ดัโรง เรียนสง่เสริมสขุภาพ

ระดบัเพชร จนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัเพชร ในปี พ.ศ. 2554 

 จากผลการประเมนิท่ีผา่นมา ผู้ บริหารโรงเรียน ได้ตระหนกัและเห็นความสําคญัของ             

การสง่เสริมสขุภาพอนามยัของนกัเรียนและบคุลากรท่ีจะต้องมีการพฒันาสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้

เกิดผลลพัธ์ท่ียัง่ยืนตลอดไป   อีกทัง้เป็นการผดงุคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ

ระดบัเพชร ซึง่ต้องมีการประเมินซํา้อยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ จงึได้ร่วมกบั คณะกรรมการสถานศกึษา               

ขัน้พืน้ฐาน ประสานความร่วมมือกบั ผู้ปกครองนกัเรี ยน และหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยเฉพาะศนูย์บริการ

สาธารณสขุ  47 คลองขวาง สํานกังานเขตภาษีเจริญ  จดัทําโครงการสร้างเสริมสขุภาวะท่ียัง่ยืน                          

ในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) ขึน้ โดยมีความต้องการพฒันาคณุภาพนกัเรียนให้มีสขุภาวะ

ทางกาย  สขุภาวะทางจติใจ และสขุภาวะทางสงัคม  และมีผลการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยมีการจดักิจกรรม

ท่ีสอดคล้องกบัสมรรถนะด้านทกัษะชีวิตในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551

ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนทกุคนได้รับการพฒันาทัง้ด้านความรู้ ความรู้สกึนกึคดิ ให้รู้จกัสร้างสมัพนัธ์อนัดีระห วา่ง

บคุคล จดัการปัญหาและความขดัแย้งตา่ง  ๆ อยา่งเหมาะสม  ปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม

และสภาพแวดล้อม  รู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  ป้องกนั

ตนเองในภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัวฒันธรรมและสงัคม 

 ดงันัน้ ผู้ วิจยัในฐานะผู้ รับผิดชอบโครงการ จงึมีความสนใจศกึษา ความคดิเห็นของผู้ปกครอง

นกัเรียน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ท่ีมีตอ่การ พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตาม

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนชัน้สงูสดุในระดบัประถมศกึษา เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจยัไป

ใช้เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะชีวิตของนกัเรียนตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ ตระหนกั

และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์                

ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผู้ปกครอง กบั                

ผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ)   

3. เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐ-

อทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลู ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ครูและสถานศกึษา ทํา ให้สามารถ

ค้นพบประเดน็สําคญัท่ีสามารถใช้ในการวางแผนกําหนดนโยบายและแนวทางในการสง่เสริมการพฒันา 

ทกัษะชีวิตของนกัเรีย นให้สงูขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนมีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยูใ่นสงัคม 

สามารถเตรียมพร้อมสํา หรับการปรับตวั ปรับจติใจในอนาคต ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม สามารถ     

เผชิญกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตทางด้านเนือ้หา 

 ในการวิจยัครัง้นี ้มุง่ศกึษา ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของ นกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ตามท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้กําหนดองค์ประกอบไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการตระหนกัรู้และเห็น

คณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ด้านการคดิวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ด้านการจดัการ

อารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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2) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sample) เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2556 

จํานวน 34 คน 

3) ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) 

จํานวน 1 คน ครูท่ีสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 5 คน ประธานกรรมการสถานศกึษา 

จํานวน 1 คน ประธานกรรมกา รเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 1 คน และ

ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 2 คน   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลการพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการนํากระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ใน

การดําเนนิชีวิตประจําวนั  การเรียนรู้ด้วยตน เอง  การเรียนรู้ อยา่งตอ่เน่ือง การทํางาน และการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล การจั ดการปัญหาและความ

ขดัแย้งตา่งๆ  อยา่งเหมาะสม โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 

1.1 การตระหนักและเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  หมายถึง ความสามารถของ

นกัเรียน ท่ีแสดง สิ่งท่ี ตนเองช่ืนชอบและภาคภมูิใจ บอกเป้าหมายในชีวิตของตนเอง  แสดง

ความสามารถของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ บอกจดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง เลือกทํา กิจกรรมตามความสนใจ

ของตนเองร่วมกบัผู้ อ่ืน ถ่ายทอดความคดิและจินตนาการให้ผู้ อ่ืนยอมรับได้ สร้างผลงานท่ีเป็น

ประโยชน์ได้สําเร็จ และมีความ ประหยดัในการใช้วสัดใุห้คุ้มคา่ แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนเองภมูิใจอยา่ง

เหมาะสม ปฏิบตัตินเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

1.2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ

ของนกัเรียนท่ีสามารถตัง้คําถามท่ีนําไปสูคํ่าตอบท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ  

วิเคราะห์ จําแนก แยกแยะ ข้อมลูขา่วสารและสถานการณ์ตา่งๆ  รอบตวัด้วยเหตผุลท่ีเช่ือถือ ใช้เหตผุล

และข้อมลูท่ีถกูต้องในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั ประเมินความเส่ียงในสถานการณ์ท่ีเผชิญใน

ชีวิตประจําวนัและตดัสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยา่งเหม าะสม สร้างและแสดงผลงานท่ีเกิด

จากความคดิ จนิตนาการเช่ือมโยง 

1.3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใน

การจําแนก อารมณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง และแสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ตา่งๆ ควบคมุอารมณ์และความเครียด  ผอ่นคลายหลีกเล่ียง  และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ี

ก่อให้เกิดอารมณ์ไมพ่งึประสงค์ไปในทางท่ีดี รู้จกัสร้างกําลงัใจให้ตนเอง สร้างความสขุให้กบัตนเอง 
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1.4 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ี                    

ใช้ภาษาพดู ภาษากาย  ท่ีทําให้ผู้ อ่ืนผอ่นคลา ย สบายใจ ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งหรือความรุนแรง 

แสดงออกถึงความรู้สกึหรือการกระทําท่ีแสดงวา่เข้าใจและใสใ่จผู้ อ่ืน ช่ืนชมความสําเร็จ ความสามารถ 

และการกระทําท่ีดีของเพ่ือนด้วยคําพดู ภาษากาย หรือสญัลกัษณ์ ปฏิเสธในสิ่งท่ีควรปฏิเสธโดยไมเ่สีย

สมัพนัธภาพ ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ขอความชว่ยเหลือเม่ืออยูใ่นภาวะวิกฤต ปฏิบตัติามกฎ ข้อตกลง

ของกลุม่ ชัน้เรียน สงัคม และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ราบร่ืนประสบความสําเร็จ 

2. แนวทาง หมายถึง วิธีดําเนินการ เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

3. การประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ผลการประเมินความสามารถ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ในการนํากระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชี วิตประจําวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การทํางานและการอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งบคุคลการจดัการปัญหาและความขดัแย้งตา่งๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม และสภาพแวดล้อมและการรู้จกัหลีก เล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ ท่ีสง่ผล

กระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

4. การเปรียบเทียบผล หมายถึง การเปรียบเทียบ ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน                 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 

ตามความคดิเหน็ของผูป้กครองกบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ )  โดยกําหนดคา่เพ่ือการประเมินใช้ชว่งความเช่ือมัน่สําหรับการประมาณคา่

ผลตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรเทา่กบั 3.51 ซึง่ถือวา่มีคา่เฉล่ียของผลการพฒันาทกัษะชีวิตใน

ระดบั ดี 

5. ผู้ปกครอง หมายถึง บดิา  มารดา  หรือ ญาต ิพ่ีน้อง ท่ีรับผดิชอบดแูลเอาใจใส ่อบรม           

สั่งสอน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2556 

6. ครู  หมายถึง ผู้สอนในระดบัประถมศกึษา โรงเรียนบาง จาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) 

สํานกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2556 

7. โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) สาํนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร                    

หมายถึง สถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา ขนาดเลก็มาก ในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดการเรียน                 

การสอนในระดบัชัน้อนบุาล 1 ถึง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

 



9 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  พบวา่ทกัษะชีวิตเป็นคณุลกัษณะเฉพาะตวั

ของบคุคล ซึง่เกิดจากการเรียนรู้  ประสบการณ์ชีวิต  แล้วซมึซบัมาสูก่ารสร้างทกัษะชีวิต  การพฒันา

ทกัษะชีวิตนัน้ต้องได้รับการพฒันาตัง้แตแ่รกเกิด  ซึง่ในขัน้แรกนัน้เกิดจากการเลียนแบบบคุคลท่ีอยูใ่น

ครอบครัวและบคุคลใกล้ชดิ  จากทฤษฎีของฟรอยด์  (Freud) (สวุรรณา ไชยะธน. 2548: 88) ได้กลา่ว

เน้นถึงความสําคญัของวยัเดก็วา่ ถ้าเดก็ได้รับการอบรมสัง่สอนท่ีถกูต้องเหมาะสมก็จะสง่ผลตอ่ความคดิ 

ความรู้สกึ การเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่เดก็จะได้รับจากการอบรมของพอ่แม่ /ผู้ปกครอง   เม่ือผู้ เรียนยา่ง

เข้าสูว่ยัท่ีต้องได้รับการศกึษา  ก็จะเข้าสูร่ะบบการศกึษาในโรงเรียน  ซึง่นบัวา่มีความสํา คญัตอ่การ

พฒันาทกัษะชีวิตของผู้ เรียนตอ่จากครอบครัว  เพ่ือให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและพฒันาคณุลกัษณะ

ท่ีพงึประสงค์ตอ่การดาเนินชีวิต  ดงันัน้หากสถานศกึษามีสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาผู้ เรียน  เกิด

การเรียนรู้ หลอ่หลอมเป็นมวลประสบการณ์ตา่งๆ  ทําให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวิต  และในปัจจบุนัยงัพบวา่

นอกจากครอบครัวและสถานศกึษาท่ี จะเป็นตวัหลอ่หลอมผู้ เรียนให้เกิดทกัษะชีวิต  แล้วยงัมีปัจจยั อีก

หนึง่ด้านท่ีมีอิทธิพลตอ่การดํา เนินชีวิต นัน่คือ คณุลกัษณะสว่นตวั  ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี  และ

ความสามารถด้านเหตผุล  ท่ีจะนาไปใช้ในการปรับตวัอยูร่่วมในสงัคม  มีวิจารณญาณในการคดิและ

ตดัสินใจ เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้ ก็จะทําให้ผู้ เรียนมีทกัษะชีวิตท่ีสงูขึน้ได้ 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษา กรอบแนวคดิ เร่ืองทกัษะชีวิตและการพฒันาทกัษะชีวิตใน

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา          

ขัน้พืน้ฐาน (2554: 1) ท่ีได้กําหนดองค์ประกอบทกัษะชีวิตท่ี สําคญัท่ีจะสร้างและพฒันาเป็นภมูิคุ้มกนั

ชีวิตให้กบัเดก็และเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจบุนัและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตไว้  4 องค์ประกอบ  

ดงันี  ้คือ ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด  ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบั

ผู้ อ่ืน 

 ผู้ วิจ ยัจงึกําหนดกรอบแนวคดิของงานวิจยั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

  

ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

2. ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  

3. ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 

4. ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการพฒันาทกัษะชีวิต 

1.1 ความหมายของทกัษะชีวิต  

1.2 องค์ประกอบของทกัษะชีวิต 

1.3 กิจกรรมและการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 

1.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะชีวิต 

1.5 การประเมนิทกัษะชีวิต 

2. แนวคดิการพฒันาทกัษะชีวิตในระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.1 การพฒันาทกัษะชีวิตในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน                    

พทุธศกัราช 2551 

2.2 ทกัษะชีวิตของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3. การดําเนินงานพฒันาทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ)       

สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

3.1 สภาพแวดล้อมโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ)  

3.2 การพฒันาวีถีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของเดก็ไทย 

3.3 กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัปัญหาสงัคมให้กบัผู้ เรียน 

 3.4 การประเมนิความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตของนกัเรียน 

4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

4.1 งานวิจยัในประเทศ 

4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. หลักการพัฒนาทกัษะชีวิต 

การพฒันาทกัษะชีวิต  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองในด้านความรู้

ทกัษะและเจตคตใินการเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  การคดิวิเคราะห์ตดัสินใจและแก้ไขปัญหา  การ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียด  และการสร้างสมั พนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  เพ่ือการปรับตวั  การป้องกนั

ตนเองในสถานการณ์ตา่ง  ๆ จดัการกบัชีวิตตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมาย

ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 ท่ีกําหนดให้ทกัษะชีวิต  เป็นสมรรถนะ

สําคญัท่ีผู้ เรียนทกุคนพงึได้รับการ พฒันา โดยสถานศกึษาต้องจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตาม

ตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้  8 สาระการเรียนรู้และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

หลกัสตูร 

1.1 ความหมายของทักษะชีวิต 

ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถทางจติสงัคม เป็นความสามารถของบคุคลในการเผชญิ

กบัสิ่งท้าทายตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และยงัเป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้เกิด                    

การดํารงไว้ซึง่สภาวะสขุภาพจิตท่ีดี  และสามารถท่ีจะปรับตวัและมีพฤตกิรรมไปในทิศทางท่ีถกูต้อง    

ในขณะท่ีต้องเผชิญกบัแรงบีบ  แรงกดดนั  หรือแรงกระทบจากสภาวะ แวดล้อมตา่ง  ๆ รอบตวั                     

(World Health Organization. 1994: 1) ซึง่มีผู้กลา่วถึงความหมายของทกัษะชีวิตไว้ ดงันี ้

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization. 1993: Web Site) ได้ให้ความหมาย

ของทกัษะชีวิตไว้วา่ ทกัษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการปรับเปล่ียนและให้มีพฤตกิรรมในทางท่ี

เหมาะสมท่ีจะสามารถให้บคุคลจดัการกบัความต้องการและสิง่ตา่งๆ ท่ีมากระตุ้นในชีวิตประจําวนัได้อยา่ง

มีประสิทธิผล 

ยงยทุธ วงค์ภิรมย์ศานติ ์(2540: 8) ให้ความหมายทกัษะชีวิตวา่ หมายถึง ทกัษะชีวิตเป็น

ความสามารถอนัประกอบด้วย ความรู้ เจตคตแิละทกัษะในอนัท่ีจะจดัการกบัปัญหารอบ ๆ ตวั ในสภาพ

สงัคมปัจจบุนั และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตวัในอนาคตไมว่า่จะเป็นเร่ืองเพศ สารเสพตดิ บทบาท    

ชายหญิง ชีวิตครอบครัว สขุภาพ อิทธิพลส่ืออ่ืน ๆ สิ่งแวดล้อม  จริยธรรม และปัญหาสงัคมในด้านตา่ง ๆ 

สมัฤทธ์ิ สนัเต (2547: 10) ให้ความหมาย ของทกัษะชีวิตไว้วา่ ทกัษะชีวิต หมายถึง 

ความสามารถในการรวบรวมข้อมลูและประยกุต์ใช้ข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม สามารถตดัสนิใจ จดัการกบั

ปัญหา และแก้ไขปัญหาท่ีตนเผชิญในชีวิตประจําวนัได้โดยแสดงพฤตกิรรมท่ีจริงออกมาอยา่งสร้างสรรค์ 

และตรงไปตรงมา ชว่ยให้ดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

ธนพชัร แก้วปฏิมา (2547: 13) ให้ความหมายของทกัษะชีวิตไว้วา่ เป็นความสามารถ

โดยรวมของบคุคล ซึง่ประกอบด้วย กระบวนการคดิวิเคราะห์และประเมินเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ตนเองในชีวิตประจําวนัอยา่งมีเหตผุล โดยนําข้อมลูจากกา รสะสมประสบการณ์มาใช้ประกอบการ
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พิจารณา เพ่ือตดัสินใจและสามารถเลือกใช้ทกัษะตา่งๆ เชน่ การส่ือสาร การสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน ใน

การแก้ปัญหาและปรับตวัให้สามารถเผชญิสถานการณ์หรือปัญหาทางด้านร่างกาย จติใจ และสงัคมจน

สามารถดําเนินชีวิตได้อยา่งเหมาะสมและมีความสขุ 

 กลา่วโดยสรุป ทกัษะชีวิตเป็นทกัษะหนึง่ท่ีมีความจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสงัคม              

ท่ีซบัซ้อนในปัจจบุนั และเป็นทกัษะท่ีจะชว่ยสนบัสนนุและลดประเดน็ปัญหาสําคญัท่ีเข้ามาคกุคามชีวิต

ของแตล่ะบคุคล อีกทัง้ยงัเป็นทกัษะท่ีชว่ยให้บคุคลสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อยา่งมี

ประสิทธิผล ตลอดจนชว่ยเสริมสร้างการดําเนินชีวิตในด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นด้านสว่นตวั ด้านครอบครัว 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือนให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
 

1.2 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

แม็คซ์เวล (Maxwell. 1981: 7-8) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของทกัษะชีวิตวา่ควรมีทกัษะ                 

ท่ีจําเป็นใหญ่ ๆ ดงันี ้

1.  ทกัษะด้านความรู้ในตนเอง และการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-Knowledge or Self 

– Awareness Skills) เป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีประโยชน์อยา่งมหาศาลโดยจะขาดเสียมิได้ ตวัอยา่ง เชน่ ทกัษะ

ประเมินตนเองหรือการค้นหาข้อดีและข้อเสียของตนเองในขอบเขตของชีวิต ทกัษะของการเข้าใจแรงจงูใจ

ในตนเองความปรารถนา ความชอบ และการกําหนดเป้าหมายในชีวิตขิองตนเองอยา่งชดัเจน เป็นต้น 

2.  ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Skills) มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมจําเป็นอยา่งย่ิงท่ี

จะอยูร่่วมกนัและใช้ชีวิตร่วมกนั ดงันัน้ทกัษะท่ีจําเป็นในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ได้แก่ ทกัษะการ

แสดงออกทางอารมณ์ของตน ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพ ทกัษะการเข้าใจอารมณ์ของบคุคลอ่ืน 

ทกัษะในการตีความในแรงจงูใจของบคุคลอ่ืน ทกัษะการกล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม ทกัษะการตอ่ต้าน

ความกดดนัจากสงัคม และทกัษะการฟังอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.  ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) ชีวิตของมนษุย์ในแตล่ะชว่งวยั

จะต้องเผชิญกบัความซบัซ้อนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ทกัษะการแก้ปัญหาจงึจําเป็นและมีความสําคญั

ในการดํารงชีวิต  ไมว่า่จะเป็นทกัษะกา รค้นหาข้อมลู  ทกัษะการตดัสินใจ  ทกัษะการคดิหาทางเลือกท่ี

เหมาะสม  ทกัษะการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ทกัษะตา่ง ๆ จะขึน้อยูก่บัการนําไปประยกุต์

กบัขอบขา่ยของชีวิตในด้านแตล่ะบคุคล  เชน่ ชีวิตการทํางาน  ชีวิตการเรียน  ชีวิตครอบครัว  และชีวิต

สว่นตวัของการใช้เวลาวา่ง เป็นต้น 
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กสัด้า, ชิลเดอร์ และบรู๊ค (Gazda, Childers; & Brooks. 1987: 212) ได้จดัประเภทตา่ง  ๆ

ของทกัษะชีวิตไว้มากกวา่ 300 ทกัษะ โดยสามารถรวมเป็น 4 องค์ประกอบใหญ่  ๆได้แก่ 

1.  ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์และการส่ือสารระหวา่งบคุคล  (Interpersonal 

Communication and Human Relations Skills) ประกอบด้วยทกัษะท่ีจําเป็น  คือ การส่ือสารท่ีมี

ประสทิธิภาพทัง้ภาษาพดูและภาษาทา่ทางกบับคุคลอ่ืน การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน การท่ีมี

สว่นร่วมและเป็นสว่น หนึง่ของกลุม่ และชมุชน การจดัการในเร่ืองความใกล้ชิดกบับคุคลอ่ืน การแสดง

ความคดิเหน็และความคดิได้อยา่งชดัเจน ยวุดี เฑียรฆประสิทธ์ิ (2548: 42–43) ได้กลา่วไว้วา่ พฒันาการ

ทางสงัคมของวยัรุ่น  จะเป็นวยัท่ีมีความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนได้มากขึน้  เข้าใจอากปักิริยา  และการ

แสดงออกของผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็ว มีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้  และเข้าใจความคดิ

ของตนได้ มีทกัษะทาง ภาษาเพิม่ขึน้ รู้จกัสรุปใจความสําคญั แสดงความคดิเห็น  และความเช่ือถือของ

ตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ  ได้รู้จกัสว่นร่วมมากขึน้ในการตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน  รู้จกัรับฟังและมีสมาธิในการฟัง มาก

ขึน้ 

2. ทกัษะด้านการตดัสินใจและการแก้ปัญหา  (Problem Solving and Decision 

Making Skills) ประกอบด้วยทกัษะท่ีจําเป็น คือ การค้นหาข้อมลู การวิเคราะห์ และประเมินข้อมลู การ

ประเมินปัญหา การจดัการปัญหา การระบปัุญหา และการแก้ปัญหา  การกําหนดเป้าหมาย การคาดการณ์

และ การวางแผนอยา่งเป็นระบบ การบริหารเวลา การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และประการสดุท้ายคือ การ

แก้ปัญหาความขดัแย้ง 

3. ทกัษะการดแูลรักษาสขุภาพและร่างกาย  (Physical Fitness and Health 

Maintenance Skills) ประกอบด้วยทกัษะท่ีจําเป็น คือ การดแูลเร่ืองการรับประทานอาหารการควบคมุ

นํา้หนกั การออกกําลงักาย การเลน่กีฬา การเข้าใจด้านจติสงัคมในมมุมองเก่ียวกบั เร่ืองเพศ การบริหาร

ความเครียด และการเลือกปฏิบตัใินกิจกรรมเวลาวา่ง 

4. ทกัษะด้านการพฒันาเอกลกัษณ์และจดุมุง่หมายในชีวิต (Identity Development 

and Purpose in Life Skills) ประกอบด้วยทกัษะท่ีจําเป็น คือ การพฒันาเอกลกัษณ์สว่นตวั การตระหนกัรู้

ในอารมณ์ตนเอง การกํากบัดแูลตนเอง การรักษาไว้ซึง่ความมีคณุคา่ในตนเอง การพฒันาบทบาททางเพศ              

การพฒันาความหมายของชีวิต และการทําความกระจา่งชดัในคา่นิยมและคณุธรรม 

แมนกรูก้า, วีทแมน และโพสเนอร์  (Mangrulkar, Whitman; & Posner. 2001: 22)            

ได้ศกึษาเก่ียวกบัวิธีการพฒันาทกัษะชีวิตในเดก็ และวยัรุ่นได้แบง่องค์ประกอบสําคญัของโปรแกรมการ

พฒันาทกัษะชีวิตไว้ 3 องค์ประกอบ คือ 
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1. องค์ประกอบทกัษะทางสงัคม (Social Skills) ประกอบด้วยทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการปฏิเสธและเจรจาตอ่รอง ทกัษะการแสดงออกอยา่งเหมาะสม ทกัษะระหวา่งบุคคล (การพฒันา

สมัพนัธภาพท่ีดี) ทกัษะการให้ความร่วมมือ ทกัษะการเห็นอกเห็นใจ 

2. องค์ประกอบทกัษะทางความคดิ (Cognitive Skills) ประกอบด้วย ทกัษะการ

แก้ปัญหาและการตดัสินใจ (การเข้าใจผลท่ีจะเกิดขึน้ของการกระทํา การกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา) 

3.  องค์ประกอบทกัษะการเผ ชิญทางอารมณ์  (Emotional Coping Skills) 

ประกอบด้วย การจดัการความเครียด การจดัการกบัความรู้สกึรวมถึงความโกรธ ทกัษะสําหรับการเพิม่การ

ควบคมุภายในตนเอง (การบริหารจดัการและดแูลตนเอง) ทกัษะทัง้สามองค์ประกอบดงักลา่วเป็นทกัษะท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั หรืออีกนยัหนึง่คือ แตล่ะทกัษะนัน้มไิด้ไมไ่ด้ออกจากกนั และเป็นสว่นท่ีรวมกนัสง่เสริมทํา

ให้เกิดทกัษะชีวิตท่ีสมบรูณ์ในการดํารงชีวิต 

กรมสขุภาพจิต  (2543: 1) ได้เสนอไว้วา่  ความคดิวิเคราะห์วิจารณ์เป็นความสามารถ

ท่ีจะวิเคราะห์  แยกแยะข้อมลูขา่วสาร  ปัญหาและสถานการณ์ตา่งๆ  รอบตวั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ ท่ีมี

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะท่ีต้องการจะทางานให้ดีกวา่ผู้ อ่ืนหรือดีกวา่เดมิ มีความตัง้ใจและความ

พยายามทํางานอยา่งเตม็ความสามารถ  โดยไมท้่อถอย  สามารถคดิวิเคราะห์แยกแยะข้อมลูขา่วสาร  

ปัญหา และสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ์เพ่ือให้ได้ข้อ  สรุปท่ีสมเหตสุมผลตลอดจนสามารถคดิ

ออกไปได้อยา่งกว้างขวางมีความคดิแปลกใหม่  เพ่ือนําไปพิจารณา  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการ

เช่ือมโยงข้อมลูตา่งๆ โดยนํามาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

องค์การอนามยัโลก  (World Health Organization. 1993:  Web Site) ได้กลา่วถึง

ทกัษะชีวิตไว้วา่ ทกัษะชีวิตจะมีความแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บับริบททางสงัคมและวฒันธรรม  ซึ่ งจําเป็น

จะต้องวิเคราะห์ชดุของทกัษะหลกัตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี  (Well Being) 

และการปฏิบตัหิน้าท่ีทางสงัคม  (Social Functioning) ดงันัน้ ชดุของทกัษะตา่ง  ๆ ที่จําเป็น ตอ่ทักษะ

ชีวิตได้แก่  การสร้างการตดัสนิใจ การแก้ปัญหา ความคดิสร้างสรรค์ การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ การ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การตระหนกัรู้ในตนเอง ความสามารถ                 

ในการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การเผชญิกบัอารมณ์และการจดัการความเครียด 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน  (2554: 2) ได้กําหนดองค์ประกอบ

ทกัษะชีวิตสําคญัท่ีจะเพิ่มภมูิคุ้มกนัให้กบัเดก็ในสภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเตรียมความ

พร้อมสําหรับการปรับตวัของผู้ เรียนในอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดงันี ้คือ 

 



15 

 

1. การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ ในตนเองและผู้ อ่ืน  หมายถึง  การรู้ความถนดั  

ความสามารถจดุเดน่จดุด้อยของตนเอง  เข้าใจความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล  รู้จกัตนเอง  ยอมรับ              

เห็นคณุคา่และภาคภมูิใจในตนเองและผู้ อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

2. การคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ

ข้อมลูขา่วสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วิพากษ์วิจารณ์และประเมนิสถานการณ์รอบตวัด้วยหลกั 

เหตผุลและข้อมลูท่ีถกูต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตขุองปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ตา่ง ๆ อยา่งสร้างสรรค์ 

3. การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เทา่ทนัภาวะ

อารมณ์ของบคุคล  รู้สาเหตขุองความเครียด  รู้วิธีการควบคมุอารมณ์และความเครียด  รู้วิธีผอ่นคลาย  

หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไมพ่งึประสงค์ไปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  หมาย ถึง  การเข้าใจมมุมอง  อารมณ์  

ความรู้สกึของผู้ อ่ืนใช้ภาษาพดูและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สกึนกึคดิของตนเอง  รับรู้ความรู้สกึนกึ

คดิและความต้องการของผู้ อ่ืน  วางตวัได้ถกูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

จากแนวความคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของทกัษะชีวิตท่ีกลา่วมา ผู้ วิจยัได้ใช้

องค์ประกอบทกัษะชีวิต ตามแนวคดิของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4 องค์ประกอบ 

เน่ืองจากเป็นภมูิคุ้มกนัชีวิตให้แก่เดก็และเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจบุนัและเตรี ยมพร้อมสําหรับการ

ใช้ชีวิตในอนาคต  

1.3 กิจกรรมและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ความสามารถท่ีเป็นทกัษะชีวิตเป็นสิง่ท่ีมนษุย์พฒันาขึน้จากประสบการณ์  และการ

ฝึกอบรมซึง่เกิดขึน้ในวงจรของชีวิตประจําวนัในสงัคมโดยการปะทะ  หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัพอ่แม่  พ่ีน้อง 

เพ่ือนและผู้ให ญ่ในชมุชน  ดงันัน้แหลง่ท่ีมาของทกัษะชีวิตของเยาวชนเทา่ท่ีเคยมีมาอาจจําแนกเป็น        

3 แหลง่ใหญ่ ๆ คือ (เกรียงไกร ลีลาพนาสวสัดิ.์ 2553) 

1.  บ้านหรือครอบครัว  ได้จากการใช้ชีวิตประจําวนัร่วมกบับคุคลในครอบครัวและ

ได้รับการถ่ายทอดหลอ่หลอมจากการฟังนทิาน  นยิาย ท่ีผู้ ใหญ่เลา่ให้ฟัง  ได้แบบอยา่งจากการสนทนา  

และปฏิบตักิารงานอาชีพปกตขิองผู้ใหญ่  ได้จากการชว่ยทํางาน  เชน่ ทํางานบ้าน  ดแูลสตัว์เลีย้ง  และ

เลีย้งน้อง เป็นต้น 

2.  ชมุชน ได้จากการร่วมกิจกรรมในชมุชน  ได้ความคดิและแบบอยา่งจากการปฏิบตัิ

ของผู้ใหญ่ในชมุชน  และดแูลแบบอยา่งจากการ ละเลน่พืน้เมือง  เกม งานประเพณี  เลน่กบัเพ่ือน  ๆ 

พบปะสนทนากบับคุคลตา่งกลุม่ตา่งวยั โดยไมมี่ภาวะกดดนั เป็นต้น 
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3.  โรงเรียน  ได้จากการฝึกอบรม  จากกระบวนการเรียนการสอนทัง้ในและนอก

หลกัสตูรโดยเฉพาะท่ีมีการสอดแทรกในวิชาวรรณคดี  นิทาน บทเรียนวิชาภาษา  การแนะแนว  กิจกรรม

เสริมหลกัสตูร  และการอบรมบม่นิสยั  สามารถนําไปพฒันากิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตให้กบั

กลุม่เป้าหมายโดยแบง่ได้เป็น 2 สว่น ดงันี ้

 3.1 ทกัษะชีวิตทัว่ไป  คือ  ความสามารถพืน้ฐานท่ีใช้เผชญิปัญหาปกตใิน

ชีวิตประจําวนัเชน่  ความเครียด  สขุภาพ การคบเพ่ือน  การปรับตวั  ครอบครัวแตกแยก  การบริโภค

อาหาร ฯลฯ 

 3.2 ทกัษะชีวิตเฉพาะ  คือ ความสามารถท่ีจําเป็นในการเผชญิปัญหาเฉพาะ  เชน่                  

ยาเสพตดิ โรคเอดส์ ไฟไหม้ นํา้ทว่ม การถกูลว่งละเมดิทางเพศ ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาจากแหลง่ท่ีมาของทกัษะชีวิตในเยาวชนนัน้เห็นได้วา่การสอนทกัษะชีวิต                           

ก็เหมือนกบัทกัษะโดยทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจําวนั  และเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกให้เกิดเป็นทกัษะได้                     

การพฒันาทกัษะชีวิต  เป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องพฒันาอยา่งเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง  และสม่ําเสมอจน

ตลอดชีวิต เพ่ือให้เกิดความสามารถในการดํารงชีวิตได้อยา่งเป็นสขุ และมีคณุคา่ทัง้ตอ่ตนเอง  ผู้ อ่ืน ตอ่

ชมุชน ตอ่สงัคมท่ีเร่ิมต้นจากครอบครัวจนตลอดถึงสงัคมโลก World Health Organization (1999) 

สรุปจากการประชมุ กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ มีสว่นร่วมในการ จดัการศกึษาเพ่ือ

พฒันาทกัษะชีวิต  วา่จดัการศกึษาเพ่ือพฒัน าทกัษะชีวิตมีลกัษณะท่ีหลากหลาย  เป็นลกัษณะของ

การศกึษาท่ีควรจดัผา่นการดําเนินชีวิตประจําวนัในโรงเรียนให้กบัเดก็  ซึง่ทกัษะชีวิตสามารถออกแบบ

ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี สามารถสอนแยกเป็นวิชาหรือบรูณาการร่วมกบัวิชาอ่ืนก็

ได้ การพฒันาทกัษะชีวิตมีลกัษณะ ความเป็นพลวตัและเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัความร่วมมือกนั                    

ในการจดัการเรียนรู้จงึควรให้โรงเรียนได้มีสว่นร่วมกบัเดก็หรือเยาวชน  พอ่แมผู่้ปกครอง  และชมุชน

ท้องถ่ินร่วมกนัตดัสินใจ  เนลสนัโจน์  (Nelson-Jones. 1997) ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีชว่ยสง่เสริมและ

สนบัสนนุทกัษะชีวิตของบคุคลวา่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิผลตอ่การมีทกัษะชีวิตท่ีเข้มแข็งและออ่นแอหลาย

ปัจจยั ดงันี ้

1.  สมัพนัธภาพท่ีให้การสนบัสนนุ  (Supportive Relationships) ไมว่า่บคุคลจะอยูใ่นชว่ง

อายใุดก็ตามจะเกิดความสขุและสามารถดําเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  หากบคุคลนัน้รู้สกึวา่มีคน

ไว้วางใจเขา  โรเจอร์ (Nelson-Jones. 1997; citing Roger. 1959) ได้ให้ความสําคญัและเน้นเป็น                     

อยา่งย่ิงกบัสมัพนัธภาพท่ีให้การสนบัสนนุไมว่า่จะเป็นการให้ความเคารพ  ความจริงใจ  ความเข้าใจ  

และเห็นอกเห็นใจตา่งๆ  ดงันัน้ปัจจยัด้าน สมัพนัธภาพท่ีให้การสนบัสนนุจะชว่ยพฒันาทกัษะชีวิตกบั

บคุคลได้ทัง้นีส้มัพนัธภาพท่ีสนบัสนนุจะก่อให้บคุคลจะเกิดความรู้สกึปลอดภยัในการสํารวจพฤตกิรรม

และการเรียนรู้ท่ีผดิพลาดตา่ง  ๆ ของตนอีกทัง้ยงัชว่ยให้บคุคลรับฟังตวัเองมากขึน้มีความรู้สกึภมูใิจ  
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และมีความเข้าใจในตน เองท่ีลกึซึง้สามารถเกิดการสมัผสักบัความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง

ตลอดจนความต้องการของชีวิตตนเองได้ 

2. การเรียนรู้จากตวัอยา่ง  (Learning from Example) การเรียนรู้จากตวัอยา่งเป็นวิธีท่ี

สําคญัวิธีหนึง่ในการชว่ยให้บคุคลได้มาซึง่ทกัษะชีวิต  การเรียนรู้จากตวัอยา่งอา จสง่ผลกระทบตอ่

ทกัษะชีวิตท่ีดีและไมดี่ได้  เดก็และวยัรุ่นจะเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคดิ  ความรู้สกึและพฤตกิรรมจาก

ตวัอยา่งรอบ  ๆ ตวั เชน่ เดก็ท่ีมีพอ่แมท่ี่ขาดการแสดงออกทางอารมณ์  จะทําให้เดก็ขาดโอกาสสําหรับ

การสงัเกตวิธีการของการแสดงออกทางอารมณ์ได้ หรือถ้าพอ่แม่ /บคุคลอ่ืนๆรอบๆตวัเดก็  มีการคดิรู้สกึ  

และพฤตกิรรมท่ีขาดประสิทธิภาพ  เชน่ การตําหนิ ด ุดา่ หรือมีการแสดงออกท่ีเกินจริง  จะทําให้เดก็มี

พฤตกิรรมเชน่นัน้ตามไปด้วย  ในทางตรงกนัข้ามถ้าเดก็ได้เรียนรู้จากตวัแบบท่ีดีของพอ่แมห่รือบคุคลท่ี

มีความสําคญัสําหรับเดก็  (กลุม่เพ่ือน ครู พ่ีน้อง ญาติ และส่ือ) ก็จะทําให้เดก็มีทกัษะชีวิตท่ีเข้มแข็งใน

ด้านความคดิ ความรู้สกึ และพฤตกิรรม 

3. การเรียนรู้จากผลท่ีตามมา  (Learning from Consequences) การเรียนรู้ทกัษะชีวิตจาก

การสงัเกตตวัแบบเป็นการผสมผสานของการเรียนรู้ผลท่ีตามมาทัง้ดีและไมดี่  บคุคลจะรับรู้ผลท่ีเกิดขึน้

ตามมาด้วยวิธี  2 วิธี คือ การเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข  (Classical Conditioning)  และการเรียนรู้จาก                    

การปฏิบตั ิ(Operant Conditioning) ผลท่ีเกิดขึน้ท่ีดีจะชว่ยให้บคุคลได้มาซึง่ทกัษะชีวิต 

4. การสัง่สอน  และการสอนตนเอง  (Instruction and Self-Instruction) การสัง่สอนเป็น

ปัจจยัหนึง่ท่ีชว่ยให้บคุคลเกิดทกัษะชีวิต  การสอนทกัษะชีวิตเกิดขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการในครอบครัว  

เชน่  คําสัง่ของทกัษะชีวิตพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวได้แก่  การขอร้องให้ลกูหรือเดก็ทําบางสิง่

บางอยา่ง  โดยมีการส่ือสารวา่  “ได้โปรด” หรือ “ขอบคณุ” สิ่งเหลา่นีเ้ป็นทกัษะชีวิตพืน้ฐานในด้านการ

สัง่สอนท่ีเร่ิมต้นจากครอบครัว  ทําให้เดก็เรียนรู้ท่ีจะสร้างสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน  ๆ ภายนอกครอบครัวได้

การสัง่สอนสามารถเป็นสิ่งท่ีดีและเป็นสิ่งท่ีไมมี่คณุคา่ได้ เชน่ เม่ือบคุคลเกิดการตอ่ต้านผู้สัง่สอน  หรือผู้

สัง่สอนบางคนเน้นด้านการพดูคยุมากกวา่การท่ีจะบอกบคุคลวา่จะต้องทําอะไร เป็นต้น 

5.  ข้อมลูขา่วสารและโอกาส  (Information and Opportunity) บคุคลต้องการข้อมลูขา่วสาร

ท่ีพอเพียงตอ่การท่ีจะพฒันาทกัษะชีวิต เชน่ การให้ข้อมลูเก่ียวกบัการป้องกนัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์  

นอกจากนีเ้ดก็ วยัรุ่น และผู้ใหญ่มีความต้องการเชน่เดียวกนัในเร่ืองของโอกาสท่ีจะทดสอบและพฒันา

ทกัษะชีวิต 

6. ความวิตกกงัวลและความเช่ือมัน่  (Anxiety and Confidence) เดก็ๆ จะเจริญเตบิโต

ภายใต้ประสบการณ์ท่ีดีและไมดี่สําหรับการพฒันาความภาคภมูิใจในตนเองระดบัความวิตกกงัวลจะมี

ความสมัพนัธ์กบัการป้องกนัการตอ่ต้านจากอนัตรายและแรงจงูใจของตนเองเก่ียวกบัความสําเร็จท่ี

เป็นจริง ผลของพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมมีความสมัพนัธ์กบัความวิตกกงัวล  ซึง่ความวิตกกงัวลในท่ีนี ้
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รวมถึงความไมเ่ตม็ใจ  ความตึงเครียด ความต่ืนเต้น  การเรียนรู้โดยไมผ่อ่นค ลายความตึงเครียด หรือ

แม้กระทัง่การขาดความมุง่มัน่พยายาม  อยา่งไรก็ตามบคุคลท่ีจะเรียนรู้ทกัษะชีวิตหรือทกัษะในการ

ชว่ยตนเองได้ดีจะต้องมีทกัษะของการจดัการความวิตกกงัวล  การฝึกทกัษะชีวิตจะทําให้บคุคลมี

ศกัยภาพในตนเองและสงัคมเพิ่มมากขึน้ เชน่ การมีความเช่ือมัน่ในตนเ อง (Self Confidence) การรู้สกึ

มีคณุคา่  แหง่ตน  (Self Esteem) การมีสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน  ( Interpersonal Relationship) มี

ความสามารถในตนเอง  (Self Empowerment) และประการสําคญั  คือความสามารถในการพฒันา

ทกัษะท่ีมีความซบัซ้อน  (Complex Skills) หลายๆทกัษะ  เชน่ การต้านทานแรงกดดนัจากกลุม่เพ่ือน           

(Peer Pressure Rrsistance) การประเมนิความเส่ียง  ( Risk Assessment) การตอ่รองแลกเปล่ียน           

(Negotiation) การยืนหยดัตัง้มัน่ (Assertiveness) การแก้ปัญหาความคบัข้องใจ (Conflict Resolution) 

การสร้างเครือขา่ยสนบัสนนุทางสั งคม ( Establishing Social Support Network) การจดัการกบั

ความเครียด (StressManagement) ภาวะผู้ นํา ( Leadership) การจดัการและเผชญิตอ่ความทกุข์ยาก                       

( Coping with Adversity) (กนกวรรณ สนิรัตน์. 2552; อ้างอิงจาก รัตนา ดอกแก้ว. 2539)  นอกจากนี  ้                

ธีระชยั ยทุธยรรยง (2545) ได้กลา่วถึงวิธีการตา่ง ๆ ในการฝึกทกัษะชีวิตของเดก็และเยาวชน ดงันี ้

1.  การระดมสมอง  เป็นเทคนิคท่ีสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความคดิและคําแนะนําจากบคุคล  

โดยมีการใช้คําถามเป็นตวัเร้าให้บคุคลในกลุม่แนะแนวคําตอบ  ทัง้นีก้ารระดมสมองเป็นการให้โอกาส

สมาชกิทกุคนในกลุม่คดิโดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ 

2.  การแสดงบทบาทสมมติ  เป็นการแสดงบทบาทตามสถานการณ์ตวัอยา่งท่ีกําหนดขึน้  

บทบาทสมมตจิะมีรูปแบบสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  ซึง่ทําให้ผู้ เรียนได้แสดงบทบาทด้วยการใช้ทกัษะ

การดําเนินชีวิตตามท่ีผู้ ฝึกหรือผู้ส อนดําเนินการจดักิจกรรมโดยไมมี่การซ้อมลว่งหน้า  เพ่ือให้ผู้ เรียน

เข้าใจลกึซึง้ในเร่ืองท่ีเรียนเป็นจะต้องให้ผู้ เรียนได้แสดงออกตามท่ีตนคดิอยา่งเป็นธรรมชาติ  และถือเอา

การแสดงออกทัง้ความรู้สกึและพฤตกิรรมของผู้แสดงมาเป็นข้ออภิปรายเพ่ือการเรียนรู้  เป็นการฝึกให้

ผู้ เรียนได้ประสบกบัสถานการณ์จริงในสภาพของการสมมตขิึน้มาเพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนได้ทดลองเรียนรู้                    

ปรับพฤตกิรรมของตนอยา่งมีประสิทธิภาพในสภาวะตา่ง  ๆ ตลอดจนนําประสบการณ์ท่ีมีมาใช้ใน

สถานการณ์ท่ีตา่งกนั 

3.  การเรียนรู้จากแมแ่บบ  เป็นวิธีการท่ีให้บคุคลเรียนรู้ จากแมแ่บบไปใช้ในการปฏิบตัไิด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ด้วยการกําหนดพฤตกิรรมท่ีจะต้องสงัเกตอยา่งชดัเจนไมซ่บัซ้อนแมแ่บบต้องมี

ลกัษณะนา่สนใจเหมาะสมมีการให้แรงเสริมและสิง่เร้าท่ีมีความแตกตา่งควบคูก่นัไปตลอดจนมีการ

ฝึกฝนและให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่แมแ่บบสําหรับการคดัเลือกแม่ แบบต้องคํานงึถึงข้อคดิและข้อจํากดั

บางประการของวิธีการให้แมแ่บบ เพราะมฉิะนัน้จะทําให้เสียเวลาในการทดลองโดยเปลา่ประโยชน์ 
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4. การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  เป็นเทคนิคท่ีบคุคลหาวิธีการจดัการกบัปัญหาใน

ชีวิตประจําวนั  เพ่ือให้สามารถปรับตวัและดําเนินชีวิตให้เข้ากบัสงัคมได้ ด้วยการจดัประสบการณ์ใน                  

แตล่ะขัน้ตอนของการแก้ปัญหา ซึง่มีขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามกระบวนการตอ่ไปนี ้

 4.1 ขัน้ท่ี 1 การระบปัุญหาและวางเป้าหมายท่ีจะแก้ไข 

 4.2 ขัน้ท่ี 2 การหาแนวทางสํารองหลาย ๆ วิธี เพ่ือดําเนินสูเ่ป้าหมาย 

 4.3 ขัน้ท่ี 3 การประเมินและตดัสินทางเลือกทางท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ 

 4.4 ขัน้ท่ี 4 การดําเนินวิธีแก้ปัญหาตามทางเลือกท่ีเลือกไว้ 

 4.5 ขัน้ท่ี 5 การตดิตามผลตามวิธีการท่ีปฏิบตั ิ

5.  การใช้เหตผุล เป็นการให้บคุคลใช้เหตผุลในการเลือกท่ีจะกระทํา หรือเลือกท่ีจะไมก่ระทํา

พฤตกิรรม  เหตผุลท่ีกลา่วถึงนีจ้ ะแสดงให้เห็นเหตจุงูใจหรือแรงจงูใจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการกระทําตา่ง  ๆ                  

ของบคุคล โดยเฉพาะถ้าเป็นการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม โดยสามารถแบง่เหตผุลได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 5.1 เหตผุลแบบอปุนยัหรือปรนยั  (Inductive Reasoning) หมายถึง ความสามารถสรุป

ความคดิหรือหลกัการจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั  ทัง้ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองและเกิดขึน้กบับคุคลอ่ืนๆ  

แล้วนํามาประพฤตปิฏิบตัไิด้ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดรูปความคดิในเชิงนามธรรม 

 5.2 เหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) หมายถึง ความสามารถท่ีจะดงึหลกัการ

ทั่วๆ ไป หรือกฎข้อบงัคบัท่ีมีหลกัไว้สําหรับเป็นแนวในการประพฤตปิฏิบตัิ  เชน่ หลกัปรัชญา  คําสัง่สอน 

สภุาษิต เป็นต้น 

6. การให้กําลงัใจ  เป็นวิธีหนึง่ท่ีชว่ยให้บคุคลมีพลงัในการกระทําสิ่งใด  ๆ ก็ตาม โดยผู้ ฝึก

หรือผู้สอนจะต้องพยายามให้กําลงัใจ  กระตุ้นให้บคุคลเกิดความเช่ือมัน่  พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา (2544: 

122) กลา่วถึงลกัษณะของผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู จะทํางานอยา่งมีหลกัเกณฑ์เป็นขัน้ตอนและมีการ

วางแผน ชอบยกเหตผุลมาประกอบคําพดูอยูเ่สมอ  มีการแสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์ต้องการทา

งานให้ดีท่ีสดุโดยเน้นถึงมาตรฐานท่ีดีเลิศของความ  สําเร็จอีกทัง้เป็นผู้ ท่ีมี ความพอใจ  มีการยอมรับเข้า

ไปมีสว่นร่วมในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั  ปฏิบตัติามกฎ  ระเบียบ การเรียนการสอน  สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆรวมทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเพ่ือนและอาจารย์ผู้สอน  ทําให้สามารถจดัการ

กบัเหตกุารณ์รอบตวัและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต ไมว่า่จะเป็นเร่ืองชีวิตครอบครัว สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

7. การตัง้เป้าหมาย  เป็นวิธีการท่ีชว่ยให้บคุคลสามารถกําหนดเป้าหมายสว่นตวัท่ีชดัเจน

แนน่อน รู้วิธีปฏิบตัเิพ่ือความเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค์ 
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8. การพจิารณาสร้างเสริมคา่นยิม  เป็นวิธีการชว่ยให้บคุคลเรียนรู้คา่นิยมพืน้ฐานได้แก่  

คณุคา่ตนเอง  ความรัก ความเข้าใจ  เป็นต้น วิธีการนีเ้ป็นการชว่ยให้บคุคลกลัน่กรองหาทางให้ความ

เข้าใจในเร่ืองของความเช่ือตา่ง  ๆ ในชีวิตของแตล่ะบคุคล  และได้มีโอกาสในการพจิารณาวา่คา่นิยม

เหลา่นัน้เป็นอยา่งไร 

9. การสร้างภาพตนเองในทางบวก เป็นวิธีการท่ีชว่ยให้บคุคลมองตนเองวา่เป็นคนเก่งและมี

ความสามารถ  โดยการคดิหรือจนิตนาการวา่ตนเองมีความสามารถในการกระทําหรือปฏิบตักิิจกรรม

นัน้ๆ ได้สําหรับหลกัการจดักิจกรรมและการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต  ซึง่ วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี 

(2546) ได้ขยายความไว้ ดงันี ้

 1)  กําหนดวตัถปุระสงค์และแนวการสอนรวมทัง้การจดักิจกรรมท่ีเน้นในด้านการปฏิบตัิ

อยา่งชดัเจนท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ 

 2)  จดักิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัและวฒุิภาวะ  ความสนใจ  ความถนดั  และ

ความสามารถของผู้ เรียนตามหลกัจติวิทยาการศกึษา  และภมูหิลงัหรือสภาพท่ีสอดคล้องกบัความเป็น

จริงในชีวิตของผู้ เรียน 

 3) ใช้กระบวนกลุม่  และกระบวนการเรียนรู้  ท่ีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการจดั

ประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะท่ีจะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อยา่งเหมาะสมและ

ตอ่เน่ือง 

 4) บรูณาการองค์ความรู้กบัทกัษะชีวิตเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เหน็คณุคา่ของความสําคั ญใน

สาระความรู้ท่ีมีความจําเป็นตอ่การพฒันาทกัษะชีวิตอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

 5)  จดัโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษา  พอ่ แม่ ผู้ปกครอง  และชมุชน   

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การจดัการประชมุในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการระหวา่ง

บ้านและโรงเรียน การจดังานหรือนิทรรศการเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีเป็นท่ีสนใจของบคุคลทัว่ไป 

 6)  จดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัเวลา  สถานท่ี และสอดคล้องกบัวิถีชีวิต  วิสยัทศัน์ และ

ความเป็นจริงของบคุคลและเป้าหมายของสถานศกึษานัน้ ๆ 

 7)  มีการประเมินผลอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

 8) นําผลท่ีประเมินได้จากการจดัการในข้างต้นมาวิเคราะห์วิจยัอยา่งเป็นระบบ                                     

โดยกระบวนการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพฒันาทกัษะชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัสงูย่ิงขึน้ตอ่ไป 

หลกัการสอนท่ีสามารถนํามาใช้สอนการพฒันาทกัษะชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ได้แก่ 

1) การเรียนการสอนท่ีเน้นการกระทํา  (Learning by doing) เป็นการสอนขึน้พืน้ฐานท่ีใช้

พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีดงึความสนใจผู้ เรียนมาในรูปของการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่  Active learningโดย

ท่ีผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทําด้วยความสามารถของตนเอง  การเรียนการสอนท่ีเน้น
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การกระทําจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เกิดการพฒันาลกัษณะนิสยัท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การสร้างทกัษะ

ชีวิตเพ่ือการพฒันาตอ่ไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เชน่ การรู้จกัตนเอง  การรู้จกัการทํางานเป็นทีม  

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2) หลกัการสอนเชิงประสบการณ์  (Experiential learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีจดุประสงค์ให้

ผู้ เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดมิ  อาศยัประสบการณ์เดมิของผู้ เรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ใน                        

สิ่งใหมท่ี่ท้าทายอยา่งตอ่เน่ือง  เป็นการเรียนรู้เชิงรุก  (Active learning) คือ ผู้ เรียนต้องทํากิ จกรรม

ตลอดเวลามีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียน  ทําให้เกิดการขยายองค์

ความรู้ท่ีผู้ เรียนทําให้เกิดการขยายองค์ความรู้ของผู้ เรียนทกุคนกว้างขวางขึน้  เป็นการเรียนท่ีอาศยัการ

ส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน่ การพดู อา่น เขียน ด ู ท่ีทําให้งา่ยตอ่การแลกเปล่ียนความรู้และ

การนําไปวิเคราะห์  วิจยั สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Junge, Manglallan and Raskauskas (2003) ท่ี

ได้ศกึษาเร่ืองทกัษะชีวิตผา่นการมีสว่นร่วมในโปรแกรมการสอนเชงิประสบการณ์และการเรียนแบบ

ร่วมมือหลงัเลกิเรียน โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ตัง้แตช่ัน้อนบุาลถึงเกรด6 ท่ีลงทะเบียนในโปรแกรม  4-H 

หลงัเลิกเรียน ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีเน้นการสอนเชิงประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และ

ให้โอกาสเดก็ได้ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ พบวา่เดก็ท่ีลงทะเบียนมีทกัษะชีวิตเพิ่มขึน้ 

3) การจดัการเรียนการสอนโดยเน้ นการบรูณาการ  (Integrated learning) เป็นการนําเอา

สาระการเรียนรู้ตา่ง  ๆ มาสมัพนัธ์  เช่ือมโยง  ผสมกลมกลืนจนกลายเป็นเร่ืองเดียวกนั  ผู้ เรียนจะเกิด

ความรู้ความเข้าใจในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม  และสามารถนําความรู้ความเข้าใจประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้ 

หลกัการสอนดงักลา่วส อดคล้องกบั  ชบา พนัธุ์ศกัดิ์ (2550: 29) ท่ีได้สรุปวา่  หลกัการสอน                   

ท่ีสามารถนํามาใช้สอนเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีลกัษณะร่วมกนัคือ 

1) เน้นการลงมือกระทํา 

2) ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 

3) เน้นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ความร่วมมือ ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั และผู้ เรียนกบัผู้สอน 

4) เป็นการบรูณาการทัง้เนือ้หา และกระบวนการ 

5) เน้นการวิเคราะห์  วิจารณ์  ตดัสินใจ  หาข้อสรุปท่ีเหมาะสมกบัการประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนัของเดก็ 

ทัง้นี ้ยงัสอดคล้องกบั  องค์การอนามยัโลก  ( WHO. 1993) ท่ีได้เสนอไว้วา่ทกัษะชี วิตจะเกิด                 

การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุในการเรียนรู้เชิงปฏิบตัิ  (Active Learning) วิธีการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง

(Learn Centered Methods) การจะได้ทกัษะชีวิตขึน้มานัน้ ขึน้อยูก่บักระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมโดย

ใช้กระบวนการกลุม่จากการสงัเกต  การฝึก การใช้วิธีการในชัน้เรียน  อาจรวมทัง้การทํางานกลุม่ยอ่ย       



22 

 

การทํางานคู่ การระดมพลงัสมอง  การทําบทบาทสมมติ  การโต้วาที  และการอภิปราย  และนอกจากนี ้

ยงัสอดคล้องกบัคํากลา่วของ  เบญจวรรณ  กิจควรดี  (2552) ท่ีกลา่ววา่  กระบวนการเรียนการสอน

ทกัษะชีวิต  ท่ีอยูบ่นฐานการเรีย นรู้แบบมีสว่นร่วม  (Participation / Learning) สามารถเช่ือมโยง

ระหวา่งสถานการณ์ท่ีฝึกและเม่ือเผชญิกบัสถานการณ์จริงโดยมีหลากหลายรูปแบบ /วิธีการ/กิจกรรม  

ทัง้ฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง  เชน่ การระดมสมอง  (Brainstorming) การอภิปรายกลุม่  (Group Disussion)                   

การโต้วาที  (Debate) และการเรียนรู้จากประสบการณ์  เชน่ เกม (Games) การสาธิต (Demonstrate) 

การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play) การนําทกัษะชีวิตมาใช้กบักิจกรรมการเรียนการสอน มีวตัถปุระสงค์

ดงันี ้

1.  เพ่ือให้รู้จกัตนเอง  เข้าใจตนเอง  เก่ียวกบัความชอบ  / ไมช่อบ ความสนใจคว ามถนดั

ความสามารถ คณุลกัษณะสว่นตวั คา่นิยมและอารมณ์ 

2.  เพ่ือให้รู้จกัผู้ อ่ืน เข้าใจผู้ อ่ืน สามารถปรับตวัและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้มีความเห็นใจผู้ อ่ืน

และมีความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

3.  เพ่ือพฒันาทกัษะตา่ง  ๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต  เชน่ ทกัษะการส่ือสาร  การตดัสินใจ                 

การแก้ปัญหา การจดัการเก่ียวกบัภาวะอารมณ์ การจดัการกบัความเครียด เป็นต้น 

ทกัษะชีวิตมีความสําคญัตอ่ความสามารถในการคดิ  การปรับตวัและการตดัสินใจ                                 

มีความสมัพนัธ์กบัจติของมนษุย์  3 ด้าน คือ ด้านการฝึกฝนด้านสตปัิญญา  (IQ) ด้านอารมณ์  (EQ) 

และแรงจงูใจด้านการหลอ่หลอมบคุลิกภาพในด้านมโนธรรมและคณุธรรม (MQ) ซึง่สามารถจําแนกผล                  

ของการฝึกฝนทกัษะชีวิต ได้ดงันี ้(แววดาว ดวงจนัทร์. 2551) 

1.  มีความเป็นเลศิทางปัญญาหรือความเก่ง  พฒันาสตปัิญญาในด้านความจํา  การคดิหา

เหตผุล การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา มีความคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2.  ดํารงตนเป็นคนดี  มีเจตคตท่ีิดีท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สกึของ

ตนเองในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม 

3.  มีความสขุในการดําเนินชีวิตมีความมัน่คงทางจิตใจ มีบคุลกิภาพดี มีการปรับตวั มีทกัษะ                

ในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

1.4 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ 

กิจกรรมท่ีเสริมสร้างทกัษะชีวิต  เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นสําคญั  ผู้ เรียนเป็นผู้ ได้รับ

ประโยชน์สงูสดุจากการเรียนรู้  ซึง่ลกัษณะของกิจ กรรมท่ีผู้ เรียนเป็นสําคญัและมีประสิทธิภาพในการ

เสริมสร้างทกัษะชีวิตผู้ เรียนมีลกัษณะ ดงันี ้
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1. กจิกรรมท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ซึง่จะทําให้

ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวิต  ในด้านการคดิวิเคราะห์  การคดิตดัสินใจและแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  เชน่

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้โอกาสผู้ เรียนแสดงความคดิเห็น  วิพากษ์วิจารณ์ขา่วสาร  เหตกุารณ์  

สถานการณ์หรือประสบการณ์ของผู้ เรียน  และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้สืบค้นหรือศกึษาค้นคว้า

คดิวิเคราะห์สงัเคราะห์ความรู้จากส่ือตา่ง  ๆ และแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภา ยนอกสถานศกึษาได้

สะท้อนตนเอง เช่ือมโยงกบัชีวิตและการดําเนินชีวิตในอนาคต 

2. กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน  ได้ลงมือกระทํากิจกรรมลกัษณะตา่ง  ๆ             

ได้ประยกุต์ใช้ความรู้  เชน่ กิจกรรมทศันศกึษา  กิจกรรมคา่ย  กิจกรรมวนัสําคญั  กิจกรรมชมรม /ชมุนมุ

กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา  เป็นต้น กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นกิจกรรม  ท่ีจะทําให้เกิดการ

พฒันาทกัษะชีวิต ดงันี ้

2.1 ได้เสริมสร้างสมัพนัธภาพและใช้ทกัษะการส่ือสาร  ได้ฝึกการจดัการกบัอารมณ์  

และความเครียดของตนเอง 

2.2 ได้รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  ทําให้เข้าใจผู้ อ่ืน  นําไปสูก่ารยอมรับความคดิเห็น

ของผู้ อ่ืน รู้จกัไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง ทําให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้ อ่ืน 

2.3 ได้รับการยอมรับจากกลุม่  ได้แสดงออกด้านความคดิ  การพดูและการทํางาน        

มีความสําเร็จ ทําให้ได้รับคําชม เกิดเป็นความภาคภมูิใจและเห็นคณุคา่ตนเองนําไปสูค่วามรับผดิชอบ 

ทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม 

3. กจิกรรมท่ีกาํหนดให้มีการอภปิรายแสดงความรู้สกึนึกคดิและการประยุกต์

ความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะครัง้  ด้วยประเดน็คําถามสะท้อน  

เช่ือมโยงปรับใช้  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้บทเรียนสําคญั  ท่ีจะพัฒนาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัตวั

ผู้ เรียนได้ตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  รู้จกัการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด            

อยา่งเหมาะสมและรู้จกัสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัคดิวิเคราะห์  ตดัสินใจและแก้ปัญหา            

อยา่งสร้างสรรค์  โดยวิธีการสะท้อน  (Reflect) ความรู้สกึและความคดิท่ีได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรม

เช่ือมโยง  (Connect) กบัประสบการณ์ในชีวิตท่ีผา่นมาหรือท่ีตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว  เป็นองค์ความรู้

ใหม ่แล้วนํามา ปรับใช้ (Apply) ในชีวิตประจําวนัของตนเองทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

ดงันัน้ การเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัผู้ เรียนในชว่งวยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เป็นการสร้างคน         

ให้มีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านความสามารถภายในและความสามารถภายนอก 

ความสามารถภายใน หมายถึง ความสามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหาตา่ง  ๆ ที่เกิดขึน้

ภายในตนเองและระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืน  เชน่ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา  การจดัการกบัความขดัแย้ง  

การจดัการกบัความรู้สกึของตนเอง  การควบคมุตนเอง  การสร้างสมัพนัธภาพ   การปรับตวั  การ

ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนและการรับผิดชอบตวัเอง 
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ความสามารถภายนอก  หมายถึง  ทกัษะความชํานาญในด้านตา่ง  ๆ ซึง่เป็นสิ่งท่ี

เสริมให้บคุคลดําเนินชีวิตอ ยา่งมีความสขุ  และมีความสนกุสนานมากขึน้  เชน่ การเรียนร่วมกบัเพ่ือน   

การเลน่เกม  การทํางาน  การแสดงความสามารถพเิศษ  อาทิ การขบัร้อง  การเลน่ดนตรี  การแสดง

นาฏศลิป์ การสร้างงานศลิปะ การเลน่กีฬา การประดษิฐ์ประดอย เป็นต้น 

1.5 การประเมนิทักษะชีวติ 

 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (ม.ป.ป.: 22) กลา่วถึงการประเมนิทกัษะชีวิตไว้วา่                 

การประเมินทกัษะชีวิต เป็นการประเมินพฤตกิรรมรายบคุคล เพ่ือพฒันาผู้ เรียนแตล่ะคนให้มีพฒันาการท่ีดี

ตรงความต้องการ ของท้องถ่ินและสงัคม โดยการประเมินความสามารถและแนวทางในการเผชิญ

สถานการณ์ตา่งๆ ของผู้ เรียนด้วยวิธีการสงัเกต การแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ และวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลง ความคดิ ความเช่ือ การรู้คดิ และภมูคิุ้มกนัทางปัญญาจากการสะท้อนความคดิ และการ

แสดงพฤตกิรรมตอ่เน่ืองหลงัการเรียนรู้ ฯลฯ ซึง่ผู้ประเมินอาจเป็นครู เพ่ือ ผู้ปกครอง หรื อผู้ เรียนเป็นผู้

ประเมินตนเอง 

 

2. แนวคิดการพัฒนาทกัษะชีวิตในระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ คือ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการตา่ง  ๆ ไปใช้          

ในการดําเนินชีวิตประจําวนั  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อยา่ง ตอ่เน่ือง  การทํางานและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล  การจดัการปัญหาและความ ขดัแย้ง    

ตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จกั

หลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  

สํานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีนโยบายและเป้าหมายการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน

ในด้านความสามารถและทกัษะตลอดจนคณุลกัษณะท่ีจะชว่ยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตาม

เป้าหมายของหลกัสตูร  และมีภมูิคุ้มกนัการดําเนินชีวิต  ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตวั             

ตอ่สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงและท้าทาย  ซึง่ต้องใช้กระบวนการคดิและการตดัสินใจ              

ท่ีเหมาะสม จงึจะสามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปลอดภยัและมีความสขุ 
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2.1 การพัฒนาทักษะชีวติในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 การพฒันาทกัษะชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองในด้านความรู้

ทกัษะและเจตคตใินการเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  การคดิวิเคราะห์ตดัสินใจและแก้ไขปัญหา  การ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียด  และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  เพ่ือการปรับตวั  การป้องกนั

ตนเองในสถานการณ์ตา่ง  ๆ จดัการกบัชีวิตตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมาย

ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 ท่ีกําหนดให้ทกัษะชีวิต  เป็นสมรรถนะ

สําคญัท่ีผู้ เรียนทกุคนพงึได้รับการพฒันา  โดยสถานศกึษาต้องจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตาม

ตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้  8 สาระการเรียนรู้และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

หลกัสตูร 

ทกัษะชีวิตในสาระการเรียนรู้ จําแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1.  ทักษะชีวิตท่ัวไป เป็นทกัษะพืน้ฐานของผู้ เรียนในการเผชิญปัญหาปกตใินชีวิตประจําวนั  

เชน่ ความขดัแย้งทางความคดิ การทะเลาะเบาะแว้ง การส่ือสารท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ การวิพากษ์วิจารณ์ 

การจําแนกแยกแยะข้อมลูขา่วสาร  การตดัสินใจเลือกกระทําสิ่งตา่ง  ๆ การแก้ปัญหาในการดํารงชีวิต

ประจําวนั การคดิวางแผนในการดํารงชีวิตประจําวนั  ฯลฯ ซึง่ผู้ ท่ีได้รับการพฒันาทกัษะชีวิตทัว่ไป  จะ

เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิตดัสินใจ  และแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมหรือ  ท่ีเรียกวา่ 

มีความสามารถในการคดิ  และการส่ือความหมายทกัษะชีวิตทัว่ไป  ถือเป็นทกัษะท่ีเป็นแกนของทกัษะ

ตา่ง ๆ และเป็นทกัษะพืน้ฐานของการเกิดทกัษะชีวิตองค์ประกอบอ่ืน  ๆ รวมทัง้ความรู้ในเนือ้ห าสาระ

ตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง   ครูผู้สอนสามารถจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างทกัษะชีวิตทัว่ไปด้วยกระบวนการเรียนรู้

ท่ีผู้ เรียนเป็นสําคญั  จากการสอนปกตใินชัน้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชงิประสบการณ์  การเรียนรู้

แบบมีสว่นร่วมหรือกระบวนการกลุม่และเทคนคิเกมการศกึษา  ท่ีให้ผู้ เ รียนได้มีการอภิปรายแสดง

ความรู้สกึนกึคดิอยา่งมีประสทิธิภาพ  หลงัการเสร็จสิน้จดักิจกรรมตามจดุประสงค์แตล่ะครัง้  ด้วย

ประเดน็คําถามให้เกิดการสะท้อน  (Reflect) การเช่ือมโยง  (Connect) การปรับประยกุต์ความคดิและ

นําไปใช้ (Apply) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการเรียนรู้ในชัว่โ มงการเรียนปกติ  เป็นการ บรูณาการ หรือ 

สอดแทรกทกัษะชีวิตในกระบวนการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานและตวัชีว้ดั

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

นอกจากนี ้ยงัพฒันาทกัษะชีวิตทัว่ไปผา่นกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  เชน่ กิจกรรมชมรมกิจกรร ม

การแสดงความสามารถพเิศษตา่ง ๆ การศกึษาแหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเป็นต้น 

2. ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการเผชิญกบัปัญหาในชีวิตท่ีเฉพาะเจาะจง 

เชน่ ปัญหายาเสพตดิ  ปัญหาเอดส์  ปัญหาเพศ การตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่ร้อม  ปัญหาการปรับตวัตอ่สภาวะ

วิกฤต ปัญหาสมัพนัธภาพท่ีไมดี่กบัเพ่ือนและผู้ อ่ืน  ผู้ ท่ีมีทกัษะชีวิตในการเผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจง  
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จะเป็นผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งทางใจ  หรือมีพลงัสขุภาพจิต  ซึง่จะชว่ยให้สามารถเอาชนะปัญหาอปุสรรค

ไปสูค่วามสําเร็จท่ีต้องการ  สามารถปรับตวัในสถานการณ์วิกฤตและผา่นพ้นเหตกุารณ์วิ กฤตไปได้โดย

ไมเ่กิดผลกระทบตามมา หรือสามารถฟืน้ตวักลบัมาดําเนนิชีวิตตอ่ไปได้อยา่งรวดเร็วทกัษะชีวิตเฉพาะ  

ถือวา่เป็นทกัษะขัน้สงูท่ีมีความสําคญัตอ่การจดัการกบัชีวิตตนเองของผู้ เรียน  ได้แก่ ทกัษะการรู้จกั

ตนเอง เห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน เชน่ การรู้ความแตกตา่งระหว่ างชายหญิง  คณุคา่และศกัดิศ์รีของ

ชายหญิง ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  เชน่การคดิท่ีไมเ่ครียด  การคดิเชงิบวก  ทกัษะ

การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  เชน่ ทกัษะการปฏิเสธการชวนไปมีพฤตกิรรมเส่ียง  ทกัษะการใช้

ภาษากายท่ีสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่กนั การพดูส่ือสารท่ีสร้างมิตร  

ทกัษะชีวิตเฉพาะสามารถพฒันาได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  กระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นสําคญั  ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วย

ตนเองร่วมกบักลุม่  ได้เรียนรู้จากเหตกุารณ์  สถานการณ์จริงในชีวิต  จากส่ือ  และแหลง่เรียนรู้ท่ีมี

ความหมายกบัชีวิตของตนเอง เช่ือมโยงชีวิตและการดําเนินชีวิตของผู้ เรียนในปัจจบุนัและอนาคตสาระ

การเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีสาระการเรียนรู้เฉพาะเจาะจง

ทัง้มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัได้แก่ 

 

1. ทักษะชีวติในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเตบิโตและพฒันาการของมนษุย์ 

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาตขิองการเจริญเตบิโตและพฒันาการของมนษุย์ 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคณุคา่ตนเอง ครอบครัว เพศศกึษา และมี 

ทกัษะในการดําเนินชีวิต 

สาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤตกิรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ 

อบุตัเิหต ุการใช้ยา สารเสพตดิ และความรุนแรง 

1.2 สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวิตในสงัคม 

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจและปฏิบตัตินตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มี 

คา่นิยมท่ีดีงามและธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคม

โลกอยา่งสนัตสิขุ 
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1.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี 3 การฟัง การด ูและการพดู 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดง 

ความคดิความรู้สกึในโอกาสตา่ง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

2. ทักษะชีวติในกจิกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรกิจกรรมแนะแนวหรือโฮมรูมเก่ียวกบักิจกรรม

เพศศกึษา กิจกรรมทกัษะชีวิต  สารเสพตดิ  เอดส์ ความรุนแรง  การรู้จกัเข้าใจตนเอง  และกิจกรรมตาม

องค์ประกอบทกัษะชีวิตในชัว่โมงกิจกรรมแนะแนว การจดัคา่ยทกัษะชีวิต เป็นต้น 

 2.2 สร้างทกัษะชีวิตเฉพาะปัญหา  เพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมด้วยการชว่ยเหลือ

แนะนํา (advisory) โดยครูท่ีปรึกษาหรือครูประจําชัน้  เป็นผู้ให้คําปรึกษาผู้ เรียนเป็นรายบคุคลตาม

สภาพปัญหาและความรุนแรงของปัญหา 

 2.3 การสร้างทกัษะชีวิตในเดก็ท่ีอยูใ่นสภาวะวิกฤต  ด้วยการใช้จิตวิทยาการแนะแนว

หรือการให้คําปรึกษา  (Counseling) หรืออาจสง่ตอ่  (refer) กรณีต้องการบําบดัรักษาจากสถานบริกา ร

ทางสาธารณสขุหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ ภาวะวิกฤตชีวิตตดิยาบ้า หรือการมีพฤตกิรรมทางจิต 

  ดงันัน้สถานศกึษาจงึต้องพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้ผู้ เรียนเกิดการตระหนกัรู้

และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน คดิวิเคราะห์ตดัสินใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ มีทกัษะการ

จดัการกบัอารมณ์และความเครียด รู้จกัสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

การสร้างทักษะชีวติ 

ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถท่ีเกิดในตวัผู้ เรียนได้ด้วยวิธีการสําคญั  2 วิธี คือ 

1.  เกิดเองตามธรรมชาติ  เป็นการเรียนรู้ท่ีขึน้อยูก่บัประสบการณ์  และการมีแบบอยา่งท่ี

ดีแตก่ารเรียนรู้ตามธรรมชาตจิะไมมี่ทิศทางและเวลาท่ีแนน่อน บางครัง้กวา่จะเรียนรู้ ก็อาจสายเกินไป 

2.  การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการสอน  เป็นการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่ ผา่นกิจกรรมรูปแบบตา่ง ๆ ได้ลงมือปฏิบตัิ  ได้ร่วมคดิอภิปรายแสดงความคดิเห็น          

ได้แลกเปล่ียนความคดิและประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  ได้สะท้อนความรู้สกึนกึคดิ  มมุมอง เช่ือมโยงสู่

วิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละปรับใช้กบัชีวิต 

2.2 ทักษะชีวติของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2554: 1 – 5) ได้กําหนดองค์ประกอบ

ทกัษะชีวิตท่ีสําคญัท่ีจะสร้างและพฒันาเป็นภมูิคุ้มกนัชีวิตให้กบัเดก็และเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจบุนั

และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตไว้ 4 ด้าน พร้อมทัง้พฤตกิรรมท่ีคาดหวงัและตวัชีว้ดัทกัษะชีวิตในแตล่ะ

ด้าน ดงันี ้ 
 



28 

 

1) การตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  หมายถึง การรู้ความถนดั  ความสามารถ           

รู้จดุเดน่จดุด้อยของตนเอง  เข้าใจความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล  รู้จกัตนเอง  ยอมรับ เห็นคณุคา่และ

ภาคภมูิใจในตนเองและผู้ อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวัง ตวัชีวั้ด 

1. รู้ความชอบ ความถนดั และความสามารถของ

ตนเอง 

1.1 บอกสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภมูิใจ 

1.2 แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

2. ค้นพบจดุเดน่จดุด้อยของตนเอง 2.1 บอกจดุเดน่จดุด้อยของตนเอง 

2.2 เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจของต นเอง

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

3. ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งตนเองและผู้ อ่ืน ยอมรับในความแตกตา่งทางกาย ทางความคดิ 

ความรู้สกึ และพฤตกิรรมของตนเองและผู้ อ่ืน 

4. มองตนเองและผู้ อ่ืนในแง่บวก แสดงความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

5. เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน 5.1 ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสตา่ง ๆ 

5.2 ไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 

6. รักและเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 6.1 ช่ืนชมในความสําเร็จของตนเองและผู้ อ่ืน 

6.2 แสดงความรู้สกึรักตนเองและผู้ อ่ืน 

6.3 ปฏิบตัตินเป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัวและสงัคม 

7. มีความภาคภมูิใจในตนเอง และผู้ อ่ืน 7.1 แสดงออกในสิ่งท่ีตนเองภาคภมูิใจอยา่ง

เหมาะสม 

7.2 บอก/บรรยาย/เลา่ความดีหรือความ

ภาคภมูิใจของเพ่ือนให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

8. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและผู้ อ่ืน 8.1 กล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึและ

การกระทําของตนเองด้วยความมัน่ใจ 

8.2 ยอมรับในความคดิ ความรู้สกึและการกระทํา

ท่ีดีของผู้ อ่ืน 
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2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การคดิวิเคราะห์  ตดัสินใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  หมายถึง  การแยกแยะข้อมลู

ขา่วสาร  ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั  วิพากษ์วิจารณ์และประเมนิสถานการณ์รอบตวัด้วยหลกั

เหตผุลและข้อมลูท่ีถกูต้อง  รับรู้ปัญหา สาเหตขุองปัญหา  หาทางเลือกและตดัสนิใจในการแก้ปัญหา                      

ในสถานการณ์ตา่ง ๆ อยา่งสร้างสรรค์ 

 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวัง ตวัชีวั้ด 

1. รู้จกัสงัเกต ตัง้คําถาม และแสวงหาคําตอบ 1.1 ตัง้คําถามท่ีนําไปสูคํ่าตอบท่ีเป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

1.2 มีทกัษะในการสงัเกต และมีแนวทางหา

คําตอบ 

2. วิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของข้อมลูขา่วสารได้

สมเหตสุมผล 

วิเคราะห์จําแนกแยกแยะข้อมลูขา่วสารและ

สถานการณ์ตา่ง ๆ รอบตวัด้วยเหตผุลท่ีเช่ือถือได้ 

3. ประเมนิสถานการณ์และนําไปประยกุต์ใช้                      

ในชีวิตประจําวนัได้ 

คาดคะเนความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชญิใน

ชีวิตประจําวนัอยา่งมีเหตผุล 

4. มีจนิตนาการและมีความสามารถในการคดิ

เช่ือมโยง 

สร้างผลงานและแสดงผลงานท่ีเกิดจากการคดิ

เช่ือมโยงและจินตนาการ 

5. รู้จกัวิพากษ์วิจารณ์บนพืน้ฐานของข้อมลู

สารสนเทศท่ีถกูต้อง 

วิพากษ์วิจารณ์ตามหลกัการเหตผุลและใช้ข้อมลู

สารสนเทศท่ีถกูต้องสนบัสนนุ 

6. รู้จกัวิธีการและขัน้ตอนการตดัสินใจ และ 

แก้ไขปัญหาท่ีถกูต้อง 

วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้

หลากหลายวิธีและตดัสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วย

วิธีการท่ีถกูต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  หมายถึง ความเข้าใจและรู้เทา่ทนัภาวะอารมณ์   

ของบคุคล รู้สาเหตขุองความเครียด  รู้วิธีการควบคมุอารมณ์และความเครียด  รู้วิธีผอ่นคลายหลีกเล่ียง  

และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไมพ่งึประสงค์ไปในทางท่ีดี 
 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวัง ตวัชีวั้ด 

1. รู้เทา่ทนัอารมณ์ตนเอง 1.1 จําแนกอารมณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ 

1.2 แสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ 

2. ควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ ควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองใน

สถานการณ์ ตา่ง ๆ ได้ 

3. จดัการกบัอารมณ์ตนเองได้อยา่งเหมาะสม จดัการกบัอารมณ์ตนเองท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนัท่ี

อาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ

สร้างสรรค์ 

4. มีวิธีผอ่นคลายอารมณ์และความเครียดให้กับ 

    ตนเอง 

ผอ่นคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

5. สร้างแรงจงูใจให้ตนเอง กําหนดแนวทางหรือวิธีการสร้างกําลงัใจให้กบั

ตนเอง 

6. ยตุข้ิอขดัแย้งในกลุม่เพ่ือนด้วยสนัตวิิธี เสนอทางออกของข้อขดัแย้งในกลุม่เพ่ือนด้วย

เหตผุลและข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องและใช้วิธีเชิงบวก 

7. รู้จกัสร้างความสขุให้กบัตนเอง 7.1 วิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรม ท่ีทําให้

ตนเองมีความสขุได้อยา่งเหมาะสม 

7.2 มีอารมณ์ขนั 
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4) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 

การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  หมายถึง การเข้าใจมมุมอง  อารมณ์ ความรู้สกึของผู้ อ่ืน

ใช้ภาษาพดูและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้ สกึนกึคดิของตนเอง  รับรู้ความรู้สกึนกึคดิและ                       

ความต้องการของผู้ อ่ืน  วางตวัได้ถกูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 
 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวัง ตวัชีวั้ด 

1. เป็นผู้ ฟังท่ีดี 1.1 ฟังผู้ อ่ืนอยา่งตัง้ใจและรับรู้ถึงความรู้สกึและ

ความต้องการของผู้พดู 

1.2 รักษาความลบัของเพ่ือน 

2. ใช้ภาษาและกิริยาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร ใช้ภาษาพดู ภาษากาย ท่ีทําให้ผู้ อ่ืนผอ่นคลาย 

สบายใจ ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งหรือความ

รุนแรงได้ 

3. รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรา แสดงออกหรือสะท้อนความรู้สกึหรือการกระทํา

ของตนเองท่ีแสดงวา่เข้าใจและใสใ่จผู้ อ่ืน 

4. รู้จกัแสดงความคดิ ความรู้สกึความช่ืนชม 

และการกระทํา ท่ีดีงามให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

4.1 ช่ืนชมความสําเร็จ  ความสามารถ  และ          

การกระทําท่ีดีของเพ่ือ นด้วยคําพดู  ภาษา

กาย หรือสญัลกัษณ์ได้ 

4.2 กล้ายืนยนัความคดิ ความรู้สกึ และเหตผุลท่ี

ดีให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้ 

5. รู้จกัปฏิเสธ ตอ่รอง และร้องขอความชว่ยเหลือ

ในสถานการณ์เส่ียง 

5.1 หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียงตอ่ความไม่

ปลอดภยัของตนเอง 

5.2 ปฏิเสธในสิ่งท่ีควรปฏิเสธได้โดยไมเ่สีย

สมัพนัธภาพ หรือเสียนํา้ใจ 

5.3 ขอความชว่ยเหลือเม่ืออยูใ่นภาวะวิกฤตได้ 

6. ให้ความร่วมมือและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้

อยา่งสร้างสรรค์ 

6.1 ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานความเป็น

ประชาธิปไตย 

6.2 ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ราบร่ืนและมี

ความสําเร็จหรือมีผลงานจากการสร้างสรรค์

ร่วมกนั 

7. ปฏิบตัติามกฎ กตกิา และระเบียบของสงัคม ปฏิบตัติามกฎ ข้อตกลงของกลุม่/ชัน้เรียน/สงัคม 
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ดงันัน้ การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตเป็นภมูิคุ้มกนัชีวิตให้แก่เดก็และเยาวชนในสภาพ

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงและเตรียมพร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต  จงึเป็น ภารกิจสําคญัของ

สถานศกึษา ท่ีจะต้องจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

โดยเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้มากท่ีสดุ  ทัง้ใน  8 สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  อนัได้แก่  

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมนกัเรียน  (กิจกรรมลกูเสื อ-เนตรนารียวุกาชาด  ผู้ บําเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรมชมรม /ชมุนมุ) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  และกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

คณุลกัษณะตามนโยบายของสถานศกึษา  ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันา  และเสริมสร้างทกัษะชีวิต

ได้ทกุองค์ประกอบของทกัษะชีวิต 

 

3. การดาํเนินงานพัฒนาทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) 

สาํนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 3โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 3 

เป็นโรงเรียนประถมศกึษา 3ขนาดเล็ก มาก สงักดั สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 3 มีเนือ้ท่ี

ประมาณ  5  ไร่  โดย นายไพบลูย์   โกมลประเสริฐ   บริจาคให้องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพ –ธนบรีุ 

เพ่ือสร้างโรงเรียนและได้ดําเนินก ารโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิ น เม่ือวนัท่ี22 มกราคม  2519 กรุงเทพมหานคร    

ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือ สร้างอาคารเรียน บ้านพกัครู ส้วม โรงอาหาร และโรงกิจกรรม อยา่งละ 1 หลงั 

เม่ือแล้วเสร็จ จงึได้ขออนมุตัติัง้ช่ือโรงเรียนนี ้วา่  “โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ )” เพ่ือเป็นเกียรติ

ประวตัแิก่วงศ์ตระกลู “โกมลประเสริฐ” ซึง่เป็นผู้ มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดนิให้3

 เปิดสอนครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 3

   

3

ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1–4  ซึง่เป็นนักเรียน ท่ีมี

ภมูิลําเนาอยูใ่นแขวงบางจาก และใกล้เคียง  และนกัเรียนอีกสว่นหนึง่จาก   โรงเรียนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม  รวม

มีนกัเรียนทัง้หมด จํานวน 52 คน  โดยนายบญุเหลือ  พลูทอง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม   มา

รักษาราชการในตําแหนง่ครูใหญ่โรงเรียนนี ้และมีครูชว่ยราชการ จํานวน 3 คน คือนายสทุิน ครองแก้ว     

นายยงยทุธ  ธุสรานนท์  นายวิมล  พึง่บ้านเกาะ  และมีนายเตม็  คําศรี เป็นภารโรง  

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2520 นายชลอ ธรรมศริิ  ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติ

มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  

 ปัจจบุันโรงเรียนดําเนินการสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล  1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีห้องเรียน

จํานวน  8 ห้องเรียน ปีการศกึษา 2555 มีนกัเรียนจํานวน  242 คน ข้าราชการครู 12 คน เป็นชาย                 

3 คน หญิง 9 คน วฒุกิารศกึษา  ปริญญาโท 4 คน  ปริญญาตรี 8 คน  พ่ีเลีย้ง  3 คน เจ้าพนกังานธรุการ

ปฏิบตักิาร 1 คน และพนกังานสถานท่ี 3 คน   
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 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) ตัง้อยู ่เลขท่ี 59  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7                  

แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  เครือขา่ยท่ี 54  โทรศพัท์ /โทรสาร 0-2457- 3470               

เว็บไซต์  http://203.155.220.242/bangchak  E-Mail- bangjake@ hotmail.com   

 

 ในปีการศกึษา   2554  ได้รับการประเมินเป็น  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับเพชร” 

 3.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาของ โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริ ฐอุทศิ )                      

สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) มีการบริหารจดัการ สถานศกึษา  โดยมีเป้าหมาย

สําคญัในการสร้างโอกาสทางการศกึษาให้กบั ผู้ เรียน ให้ได้รับการศกึษาขัน้พืน้ ฐานท่ีมีคณุภาพได้

มาตรฐานทางการศกึษาของชาตแิละสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน   เป็นท่ียอมรับและศรัทธา

ของนกัเรียน  ผู้ปกครองและชมุชน  โดยมีแนวทางการบริหารการจดัการโรงเรียนสูค่ณุภาพ ดงันี ้ 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียน 

 ภายในปี 2559  โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอทุิศ)  มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มี  

“ สขุภาวะดี  มีคณุธรรม  เลศิลํา้วิชาการ  สืบสานภมูปัิญญาไทย  ก้าวไกลสูส่ากล  บนวิถีพอเพียง ” 

ปรัชญาประจาํโรงเรียน  พฒันาตน  พฒันาคน  เพ่ือพฒันาชาติ 

คาํขวัญของโรงเรียน  ความรู้ดี  มีวินยั  ใฝ่คณุธรรม  เลศิลํา้กีฬา 

คตธิรรมประจาํโรงเรียน นตฺถิ  ป�ฺญา  สมา  อาภา   :  แสงสวา่งเสมอด้วยปัญญาไมมี่ 

สีประจาํโรงเรียน  เขียว – เหลือง  หมายถึง   ความเจริญงอกงามด้วยปัญญา 

แผนท่ีตัง้ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนท่ีตัง้ของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) 

http://203.155.220.242/bangchak�
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พันธกิจ 

1. พฒันาให้โรงเรียนเป็นพืน้ท่ีสขุภาวะ ทัง้สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางจิต และ สขุภาวะ

ทางสงัคมท่ีสง่ผลให้เกิดสขุภาวะทางปัญญา 

2. พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิตท่ีดี ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทย 

3. พฒันาการจดัการเรียนรู้ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้  ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

4. พฒันาผู้ เรียนให้มีความพร้อมด้านภาษา การส่ือสาร การแลกเปล่ียนวฒันธรรม สําหรับ  

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

5. สง่เสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   

6. สร้างจิตสํานกึรักความเป็นไทย รู้จกั รัก และหวงแหน มองเห็นคณุคา่ของ ศลิปะ และ                   

ภมูิปัญญาไทย 

 

เป้าหมาย 

1. ทกุคนในโรงเรียน มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจม่ใสจิตใจเบกิบาน  สามารถอยู่

ร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ 

2. นกัเรียนทกุคนได้รับการพฒันาให้มีคณุธรรมจริยธรรม และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยยดึ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทย 

3. นกัเรียนทกุคนได้รับการพฒันาการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ในทกุกลุม่สาระ                  

การเรียนรู้ 

4. ครูและนกัเรียนมีความพร้อมในการเป็นสมาชกิของกลุม่ประเทศอาเซียน มีความรู้ และ

ทกัษะ การส่ือสารและการอยูร่่วมสงัคมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

5. บคุลากรทกุคนยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์              

ทรงเป็นประมขุ 

6. ครูและนกัเรียนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม  นําความรู้จากภมูปัิญญาไทย              

มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือดํารงรักษาไว้สืบตอ่ไป 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาสุขภาพ และสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2559 

1. โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการสร้างสงัคมแหง่สขุภาวะท่ีดี ทัง้สขุภาวะทางกาย  

สขุภาวะทางจิตใจ และสขุภาวะทางสงัคม ท่ีสง่ผลให้ เกิดสขุภาวะทางปัญญา จติสํานกึการมีสว่นร่วม

และจิตสาธารณะ 

2. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาด้านสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม มีความรู้ด้านสขุาภิบาล                     

และสขุอนามยั ท่ีเอือ้อํานวยตอ่สขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

3. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้ อม ท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภยั            

และเป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน 

4. ผู้ เรียนได้รับการดแูลเร่ืองโภชนาการและสขุบญัญตั ิ 10 ประการ อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติท่ีดใีห้แก่ผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2559 

1. ผู้ เรียนประพฤตตินเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม และมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

2. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีปลกูจิตสํานกึให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และ               

มีความภาคภมูใิจในความเป็นไทย มีจติสาธารณะ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่ง ครอบครัว ชมุชน และวดั เพ่ือร่วมกนับม่เพาะและ

พฒันาคณุธรรมจริยธรรมให้กบันกัเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2559 

1. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเตม็ศกัยภาพ ผู้ เรียนระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 75 มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ผา่นเกณฑ์การประเมนิของโรงเรียนและสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. โรงเรียนมีระบบการประกนัคณุภาพภายใน มีคณุภาพและมาตรฐาน ได้รับการรับรอง

จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

3. ผู้ เรียนระดบัอนบุาลได้รับการพฒันาและเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของ

โรงเรียน 
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4. โรงเรียนมีหลกัสตูรท่ีได้รับการพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน และ

ท้องถ่ิน 

5. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาด้านการคดิวิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ

ในการคดิ  

6. ครูมีการผลิตส่ือการเรียนรู้ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

7. โรงเรียนมีการวดัผลและประเมินผลท่ีเท่ียงตรง เช่ือมัน่ และสามารถนําผลไปพฒันา            

การจดัการเรียนรู้ 

8. ครูและผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะทางการส่ือสาร และทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมสู่

การเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2559 

1. ครูและนกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน 

2. ครูและนกัเรียนได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะด้านภาษาตา่งประเท ศและภาษาของ

ประเทศสมาชกิอาเซียน 

3. ครูและนกัเรียนมีความตระหนกัและเห็นคณุคา่ในการรวมตวักนัเพ่ือสร้างความเป็น

ภมูิภาคท่ีเข้มแข็งและทําให้เป็นภมูิภาคท่ีมีศกัยภาพ มุง่ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจร่วมกนั สง่เสริม

สนัตภิาพและความมัน่คง ตลอดจนความเข้มแข็งของการแขง่ขนัในเวทีโลก 

4. ครูและนกัเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านภาษา การส่ือสาร การแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

และมีทกัษะในการเรียนรู้อตัลกัษณ์ของชาตอิาเซียนเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมซึง่กนัและกนัได้อยา่ง

เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                   

ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2559 

1. โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีพฒันากระบวนการเรียนรู้และจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัเิพ่ือพฒันา

ความเป็นพลเมือง ปลกูฝัง เสริมสร้างความมีวินยั ความสามคัคี และยดึมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. บคุลากรทกุคนมีความรักชาต ิ รักสถาบนั  และยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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3. บคุลากรทกุคนเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง และของผู้ อ่ืน 

4. โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  การนําภูมปัิญญาไทย มาใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  ภายในปี 2556 

1. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีบรูณาการ การเรียนรู้ให้หลากหลาย ทัง้ด้านวิชาการ ทกัษะ

ชีวิต ศลิปะ ดนตรี วฒันธรรม ศาสนา และความเป็นไทย 

2. ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากภมูปัิญญาท้องถ่ินและสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยา่ง

หลากหลาย  โดยภมูปัิญญาท้องถ่ินมีสว่นร่วม 

3. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมไทย 

4. โรงเรียนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ปกครองและชมุชน 

5. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนกั

เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูสืบทอด ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีดีงามของไทย 

 

ผลงานดเีด่น ของโรงเรียน 

 1.  ได้รับรางวลัโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัเพชร  จากกระทรวงสาธารณสขุ 

 2. ได้รับรางวลั อย .น้อย ดีเย่ียม จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสขุ 

 3.  รางวลัดีเดน่ระดบักรุงเทพมหานคร โครงการสง่เสริมการออมตามหลกัสตูร  “เงินทอง ของมี

คา่” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 4.  ได้รับเกียรตบิตัรการประกวด โคร งการมหานครแหง่ความร่มร่ืน Clean & Green ของ

กรุงเทพมหานคร 

 5.   ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2   ลานกีฬาดีเดน่ของกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อมูลผู้บริหาร 

 ผู้ อํานวยการสถานศกึษา    นางหทยัรัชฌ์   เป่ียมวิทย์   ผู้ อํานวยการชํานาญการพเิศษ  

 โทร. 08 – 5599 – 6463  e-mail : nok_hathairat @ hotmail.com    

 วฒุกิารศกึษาสงูสดุ  ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา  บริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ       
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 ดํารงตําแหนง่ท่ีโรงเรียนนีต้ัง้แตว่นัท่ี 1  เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554  จนถึงปัจจบุนั  

ข้อมูลบุคลากร 

ตาํแหน่ง 
เพศ 

ตํ่ากว่า

ปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรี

หรือ 

เทียบเท่า 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 
รวม 

ชาย หญิง 

ผู้บริหาร  1 -  - 1  -  1  

    ครูประจําการ  3 8 - 8  3 - 11 

พ่ีเลีย้ง - 3 3 - - - 3 

เจ้าพนกังาน

ธุรการ 

- 1 1 - - - 1 

พนกังานสถานท่ี 3 - 3 - - - 3 

รวม  6 13 7  8 4  -  19  

 

ข้อมูลจาํนวนนักเรียน 

ระดบัชัน้ จาํนวนนักเรียน จาํนวนห้องเรียน 

อนบุาล 1 31 1 

อนบุาล 2 26 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 28 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 37 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 38 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 24 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 24 1 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 34 1 

รวม 242 8 

 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

 อาคารเรียน จํานวน  3  หลงั  อาคารประกอบ จํานวน  4  หลงั  ส้วม จํานวน 3 หลงั  

สนามเดก็เลน่  3  สนาม   สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม  สนามฟตุซอล  1  สนาม 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชมุชน 

 รอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะอยูใ่นบริเวณท่ีมีอากาศดีไมมี่มลพษิ  เพราะพืน้ท่ีด้านหลงั

จะตดิลําคลอง   มีประชากรประมาณ  200 ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สหกรณ์

ชมุชนศริินทร์และเพ่ือน ชมุชนริมคลองยายเพียร ชมุชนท้ายซอยเพชรเกษม 42 อาชีพหลกัของชมุชน 

คือทําสวน ค้าขายและรับจ้างทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม สว่นใหญ่นบัถือศา สนาพทุธ ประเพณี /

ศลิปวฒันธรรม ท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ การปฏิบตัตินตามประเพณีไทยในวนัสําคญัตา่งๆ  

และการเหเ่รือพระราชพธีิซึง่โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากกองเรือพระราชพธีิจดัสง่ครูฝึกมาทําการ

สอนและฝึกซ้อมให้กบันกัเรียน 

 2) ผู้ปกครองนกัเรียน 

  นกัเรียนประมาณร้อยละ 70 ไมไ่ด้อยูก่บับดิา มารดา ผู้ปกครองสว่นใหญ่ จบการศกึษา

ระดบั ประถมศกึษาตอนตนั อาชีพหลกั คือ ทําสวน เป็นพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรม  ค้าขาย  และ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง   สว่นใหญ่นบัถือศาสนา  พทุธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียตอ่ครอบครัวตอ่

ปี  80,000  บาท  จํานวนคนเฉล่ียตอ่ครอบครัว   5  คน 

 3) โอกาสและข้อจํากดัของโรงเรียน 

 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ ) เป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีอากาศ

บริสทุธ์ิ  ไมมี่มลพษิ  ไมมี่แหลง่อบายมขุ  เพราะพืน้ท่ีด้านหลงัตดิลําคลอง  ชมุชนมีอาชีพทําสวน   

ค้าขาย และรับจ้างทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม  ครอบครัวมีฐานะปานกลางและคอ่นข้างยากจน ไม่

คอ่ยมีเวลาอบรมดแูลเอาใจใส่ ให้ความอบอุน่แก่บตุรหลาน  ทําให้นกัเรียนมีปัญหาด้านพฤตกิรรม   

เน่ืองจากครอบครัวแตกแยกและไมไ่ด้รับความรั กและเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง   โรงเรียนได้พยายาม

แก้ปัญหาโดยร่วมกบัคณะกรรมการชมุชนจดัให้มีลานกีฬาตอ่ต้านยาเสพตดิซึง่ได้รับการสนบัสนนุ

งบประมาณการดําเนินงานจากฝ่ายพฒันาชมุชน สํานกังานเขตภาษีเจริญ จดัเจ้าหน้าท่ีประสานงานกบั

ชมุชนในการจดักิจกรรมลานกีฬาเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงได้มาเลน่กีฬา   เชน่  

ฟตุบอล  ตะกร้อ  หรือออกกําลงักายท่ีสวนสขุภาพ เพ่ือจะได้มีร่างกายท่ีแข็งแรง  รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์  โดยมีผู้แทนชมุชนเป็นผู้ควบคมุดแูล  และโรงเรียนเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในเร่ืองของ

สถานท่ี อปุกรณ์  และผู้ฝึกซ้อมรวมทัง้ให้ข้อมลู ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาและการพฒันาทกัษะชีวิต 
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3.2 การพัฒนาวีถีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของเดก็ไทย 

นโยบายท่ีเก่ียวข้อง   

 1.  กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศให้ปี 2549 เป็นปีแหง่การปฏิรูปการเรียนสอน เพ่ือพฒันา

หลกัสตูรการเรียนการสอน พฒันาครูในการปฏิรูปการเรียนการสอนมีหลายอยา่งต้องแก้ไข และเร่ือง

หนึง่ท่ีกระทรวง ศกึษาธิการให้ความสําคญัเป็นการเฉพาะคือการพฒันาโรงเรียนให้มีคณุภาพสงูทัง้

ด้านนกัเรียน กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2548ข: 51) 

 2. สํานกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนทกุแหง่จดัให้มี

ระบบ การดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนและกําหนดมาตรการสนบัสนนุสง่เสริมศกัยภาพนกัเรียน เน้น

กิจกรรมสง่เสริม พฒันา ป้องกนัและแก้ไขและการคุ้มครองสิทธิเดก็  โดยให้สถานศกึษามีมาตรฐาน

ในการ จดัระบบดแูล ชว่ยเหลือนกัเรียน จดักิจกรรมสง่เสริมความปลอดภยัด้านสิง่แวดล้อมทาง

กายภาพทางสงัคม สิทธิเดก็ ตลอดจนป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ปัญหาพฤตกิรรมนกัเรียน 

ปัญหาทางเพศ โดยประสาน ความร่วมมือกบัเครือขา่ยผู้ปกครอง ชมุชนและองค์กรในท้องถ่ิน 

ประสานการจดัทําข้อมลูสารสนเทศเพ่ือ การพฒันา สง่เสริม แก้ไขและสง่ตอ่นกัเรียน  (สํานกังาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน . 2547ก: 10) 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 2 มีจดุมุง่หมาย

และวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดีท่ีมีคณุภาพ  เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์คือเป็นคนดี คนเก่ง

และมีความสขุตามมาตราท่ี 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้

ร่างกาย  จติใจ  สตปัิญญา ความรู้และคณุธรรมมีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ อยู่

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุและมาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ  กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริม

ให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพรวมถึงการจดัการศกึษาในระบบ  

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความสําคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการ

เรียนรู้และบรูณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษาดงัมาตราท่ี 23 (5) โดยสถานศกึษามี

การจดักระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 24 (1) ในด้านเนือ้หา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความ

สนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่ง บคุคล และจดัการเรียนรู้ให้เกิดได้

ตลอดเวลาทกุสถานท่ี โดยประสานความร่วมมือกบับดิามารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนให้มี

สว่นร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตาม ศกัยภาพดงัมาตรา 24 (6) ซึง่สถานศกึษาทกุแหง่ต้องจดัการศกึษาให้

สอดคล้องตามหลกัการจดัการศึกษาชาตเิพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการและจดัให้มี

การตรวจสอบตดิตามผลการจดัการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ. 2548 ก: 5,13) 
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 2. พระราชบญัญตัติคิุ้มครองเดก็ พ .ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าท่ีในการดแูลหรือ

ชว่ยเหลือเดก็และครอบครัวให้อยูใ่นสภาพท่ีมีมาตร ฐานในการดํารงชีวิตท่ีดี ได้รับการคุ้มครองจากผู้

ท่ีเก่ียวข้องทัง้เดก็ท่ีประสบปัญหาและเดก็ท่ีไมป่ระสบปัญหา และมาตรา 63 กําหนดให้โรงเรียน

และสถานศกึษาต้องจดัให้มี ระบบงานและกิจกรรมแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นกัเรียน 

นกัศกึษาและผู้ปกครอง เพ่ือสง่เสริมความประพฤ ตท่ีิเหมาะสม ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และความ

ปลอดภยัแก่นกัเรียน นกัศกึษาตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกระทรวง  (สํานกังาน

ปลดักระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 28) 

 3. กฎกระทรวงศกึษาธิการ กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัระบบงานและ

กิจกรรม ในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นกัเรียน นกัศกึษา และผู้ปกครอง พ .ศ. 2548              

ซึง่บญัญตัใิห้โรงเรียนและสถานศกึษาจดัให้มีงานและกิจกรรมในการแนะแนว เพ่ือสง่เสริมความประพฤต ิ  

ท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบ ตอ่สงัคมและความปลอดภยัแก่นกัเรียน นกัศกึษา และผู้ปกครอง                         

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2548: 48) 

 4. พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ .ศ.2547 ใน

มาตรา 42 กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) จดัทํามาตรฐาน

ตําแหนง่ มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนง่ทางวิชาการของข้า ราชการค รูและบคุลากร

ทางการศกึษา ทกุตําแหนง่ ทกุวิทยฐานะเพ่ือใช้ในการปฏิบตังิาน โดยคํานงึถึงมาตรฐานวิชาชีพ 

คณุวฒุกิารศกึษา การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบตังิาน คณุภาพการปฏิบตังิานหรือ

ผลงานท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัหิน้าท่ี และ ก .ค.ศ. ได้กําหนดมาตรฐานตําแหนง่ครูต ามมาตรา 42 ให้

ปฏิบตัหิน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  การสง่เสริมการเรียนรู้ พฒันาผู้ เรียน ปฏิบตังิาน  

ทางวิชาการประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง ชมุชน เพ่ือร่วมพฒันาผู้ เรียน ทํานบํุารุง สง่เสริม

ศลิปวฒันธรรม ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั ประเมินพฒันาผู้ เรียน และ ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2547: 15) 

 

วถีิการเรียนรู้ คุณลักษณะท่ีคาดหวังในแต่ละช่วงวัย 

 การปฏิรูปการศกึษาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ควรกําหนดจดุเน้นเพ่ือพฒันา

เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสขุให้ความสําคั ญกบัความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัตน ซึง่เกิดจากการ

ทํางาน สร้างและสะสมความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง ใช้กระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์สิ่งทีเรียนรู้ เพ่ือนํากลบัมาใช้ในชีวิตจริง 

ศาสตราจารย์สมุน อมรวิวฒัน์ (ม.ป.ป.: 19 – 21) ได้เสนอแนวคดิไว้วา่ “รอยตอ่ของแตล่ะชว่งอายท่ีุเด็ก

และเยาวชนต้องเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีผู้ อ่ืนกําหนดเป็นจดุพลิกผนัให้บคุคลจะออ่นแอหรือ
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เข้มแข็งพอในการเผชิญปัญหาชีวิตในชว่งตอ่ไป ” จงึได้เสนอแนะให้มีการสร้างคณุลกัษณะสําคญัและ

จําเป็นของแตล่ะชว่งอาย ุโดยเฉพาะในชว่งอายขุองวยัเรียนระดบัอนบุาลและประถมศกึษา ดงันี ้

 1. คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของเดก็ไทย ชว่งอาย ุ 4 – 6 ปี  

  1.1 มีสขุภาพท่ีดี เจริญเตบิโตตามวยัและพฤตกิรรม อนามยัท่ีเหมาะสม 

  1.2 ใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เลก็ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ประสานสมัพนัธ์กนั 

  1.3 ร่าเริงแจม่ใส มีความสขุและความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

  1.4 มีคณุธรรมและจริยธรรม มีวินยัในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

  1.5 ชว่ยเหลือตนเองได้เหมาะสมกบัสภาพและวยั 

  1.6 อยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้อยา่งมีความสขุ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

  1.7 รักธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม วฒันธรรมในถ่ินและความเป็นคนไทย 

  1.8 ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 

  1.9 มีความสามารถในการคดิ การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยัและมีเจตคตติอ่การ

เรียนรู้สิ่งตา่งๆ 

  1.10 มีจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์  

 2. คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของเดก็ไทย ชว่งอาย ุ 7 – 12 ปี  

  2.1 ความเพียรท่ีบริสทุธ์ิ คือ ความขยนัหมัน่เพียรไมท้่อถอยในกิจการงานท่ีตนทํา ซึง่มี

อยู ่2 มติ ิคือ ความสามารถในการกระทําและคณุธรรม จติสํานกึในการกระทํา ความสามารถในการ

กระทํา เร่ิมจากความรัก ความสนใจ ความใสใ่จในหน้าท่ีการงาน ทกัษะ ความสามารถท่ีจะชว่ยให้ชีวิต

เจริญได้ เชน่ ทกัษะทางภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการทํางาน ทกัษะทางสงัคม ทกัษะและกระบวนการ 

เผชญิสถานการณ์ ทกัษะชีวิต ทกัษะการคดิคํานวณ ทกัษะการค้นคว้า ทดลองพสิจูน์เหตผุล ทกัษะใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเท ศ ทกัษะการจดัการ เป็นต้นสว่นท่ีเป็นคณุธรรมและจิตสํานกึในการกระทํา 

ได้แก่ ความละอายชัว่กลวับาป ความซ่ือสตัย์สจุริตทัง้ในความคดิและการกระทํา ความกตญั�รูู้คณุ  

ความไมเ่ห็นแก่ตวั ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน ความจริงใจ ความปรารถนาดีและเอือ้เฟือ้ตอ่กนั  และ

ความขยนัหมัน่เพียร 

  2.2 ปัญญาท่ีเฉียบแหลม คือ ความฉลาดรู้ ประกอบด้วย การรู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผุล 

รู้เทา่ทนั รู้เช่ือมโยงความเป็นไทยกบัความรู้สากล รู้จกัตนเอง รู้จกัสงัคมและธรรมชาตแิวดล้อม รู้วิธี

เรียนรู้ รู้วิธีทํามาหากิน เม่ือรู้แล้วสามารถนําความรู้ใช้ให้เกิดประโย ชน์แก่ชีวิต ในด้านสตปัิญญา  

ความคดิควรมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ คดิตอ่เน่ืองเช่ือมโยง คดิสจุริต คดิตามเหตผุล คดิเป็นระบบ  

คดิเร็ว คดิคลอ่ง คดิละเอียด มีจนิตนาการ ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเห็นเพ่ือส่ือสารแก่ผู้ อ่ืนได้ 
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  2.3 กําลงักายท่ีสมบรูณ์ หมายถึง สขุภาวะทั ้ งทางกายและทางจติ ทางกายนัน้ควรมี

ความแข็งแรงสมบรูณ์ ปราศจากโรค มีภมูิคุ้มกนั ภาวะโภชนาการดี เลน่กีฬา ร่าเริงคลอ่งแคลว่ 

  2.4 ด้านสขุภาพจิต ควรมีสภาพจิตใจท่ีแจม่ใส ไมเ่ครียด มีสขุภาพจิตดี มีความมัน่คง

ทางอารมณ์ มีสนุทรียภาพ ทกัษะทางดนตรี ศลิปะ และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

 เคร่ืองมือสําคญัในการพฒันา คือ การจดัการเรียนรู้ ควรนํามาเป็นกระบวนการแหง่การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันา มีการสง่เสริมกิจกรรมท่ีดีท่ีมีอยูใ่นหลกัสตูรอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

เชน่ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน กิจกรรมลกุเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี  ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลมุคณุธรรม 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีสําคญั หากได้รับการปลกูฝังอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั จะเสริมสร้าง

คณุคา่ท่ีดีตอ่การพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีของสงัคมตอ่ไป 

 

 3.3 กจิกรรมพัฒนาทักษะชีวติเพ่ือสร้างภูมคุ้ิมกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 

  สภาพปัจจบุนัของสงัคมไทยในชว่งเวลาท่ีผา่นมา มีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทัง้                    

ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม ความเปล่ียนแปลงมีทัง้ผลดี และผลกระทบตอ่สงัคมท่ีประสบ

ปัญหาตามมาอยา่งมาก ทําให้เดก็และเยาวชนในวยัเรียนได้รับผลกระทบ ทัง้การดําเนินชีวิตทา่ มกลาง

กระแสเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  ซึง่หาก ผู้ เรียนสามารถพฒันา ตนเอง และ ปรับตวัให้สามารถดําเนิน

ชีวิตอยูใ่นสงัคมเหมาะสม เผชิญปัญหา เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตก็นบัเป็นความโชคดี  แตห่าก                  

ไมส่ามารถจดัการปัญหาตลอดจนการเผชิญสิ่งยัว่ยหุรือ แบบอยา่ง  ท่ีไมเ่ หมาะสมตา่งๆรอบตวั

ก่อให้เกิดปัญหาเดก็และเยาวชนอยา่งมาก ทัง้ปัญหาด้านการปรับตวัปัญหาด้านอารมณ์และจติใจ

ปัญหาสขุภาพปัญหาความรุนแรงปัญห าเดก็ตดิเกมปัญหายาเสพตดิปัญหา ทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะ

ในเดก็และเยาวชนท่ีมีทกัษะชีวิตต่ําขาดภมูิคุ้มกนัทางสงัคมท่ีดีเม่ือจบการศกึษาขั น้พืน้ฐานไปแล้วอาจ

เป็นคนท่ีไมป่ระสบความสําเร็จในชีวิตมีปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และมีความขดัแย้งในชีวิตได้ง่ายจงึ

จําเป็นต้องมีการกําหนดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้รู้จกั 

เข้าใจ รัก และเห็นคณุคา่ในตนเอง  เสริมสร้างให้รู้จกัเอาตั วรอดจากสภาพสงัคม สามารถดําเนินชีวิต

และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  จงึจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพให้ผู้ เรียนมีทกัษะชีวิตเป็น

ภมูิคุ้มกนัให้รอดพ้นจากการครอบงานความคดิของส่ือเทคโนโลยีและตัง้รับตอ่การก้าวรุกทางสงัคม

อยา่งรู้เทา่กนั 

  ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช2551 กําหนดให้กิจกรรมแนะแนว

เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน สง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้รู้จกั เข้าใจ รักและเห็นคณุคา่ใน

ตนเองและผู้ อ่ืน การคดิวิเคราะห์ตดัสินใจและแก้ไขปัญหาการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดและ                       

การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนการปรับตวัในสถานการณ์ตา่งๆ  จดัการกบัชีวิตตนเองได้อยา่ง
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เหมาะสม โดยสถานศกึษาต้องจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรียนรู้                   

ทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามเจตนารมณ์ของห ลกัสตูร ซึง่ทกัษะชีวิต               

ในสาระการเรียนรู้จําแนกได้เป็น  2 กลุม่คือกลุม่ทกัษะชีวิตทัว่ไปเป็นทกัษะพืน้ฐานของผู้ เรียน                          

ในการเผชญิปัญหาปกตใินชีวิตประจําวนัเชน่ความขดัแย้งทางความคดิการทะเลาะเบาะแว้งการ

ส่ือสารท่ีไมมี่ประสิทธิภาพกา รวิพากษ์วิจารณ์การจําแนกแยกแยะข้อมลูขา่วสารการตดัสนิใจเลือก

กระทําสิ่งตา่งๆการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตประจําวนั ฯลฯ ซึง่ผู้ ท่ีได้รับการพฒันาทกัษะชีวิตทัว่ไปจะ

เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์หรือท่ีเรียกวา่มีความสามารถในการคดิและการส่ือ

ความหมาย 

 ทกัษะชีวิตทัว่ไปถือเป็นทกัษะท่ีเป็นแกนของทกัษะตา่งๆ  และเป็นทกัษะพืน้ฐานของการเกิด

ทกัษะชีวิตองค์ประกอบอ่ืนๆรวมทัง้ความรู้ในเนือ้หาสาระตา่งๆ  อยา่งกว้างขวางกลุม่ทกัษะชีวิตเฉพาะ

เป็นทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการเผชิญกบัปัญหาในชีวิตท่ีเฉพาะเจาะจง  เชน่  ปัญหายาเสพตดิ      

ปัญหาเดก็ตดิเกมส์ ปัญหาการปรับตวัตอ่สภาวะวิกฤตปัญหาสมัพนัธภาพท่ีไมดี่กบัเพ่ือนและผู้ อ่ืนผู้ ท่ี

มีทกัษะชีวิตในการเผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจงจะเป็นผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งทางใจหรือมีพลงัสขุภาพจิตซึง่

จะชว่ยให้สามารถเอาชนะปัญหาอปุสรรคไปสูค่วามสําเร็จท่ีต้องการและสามารถปรับตั วใน

สถานการณ์วิกฤตและผา่นพ้นเหตกุารณ์วิกฤตไปได้โดยไมเ่กิดผลกระทบตามมาหรือสามารถฟืน้ตวั

กลบัมาดําเนินชีวิตตอ่ไปได้อยา่งรวดเร็ว  โดยใช้ ทกัษะชีวิตเฉพาะ ซึง่ ถือวา่เป็นทกัษะขัน้สงูท่ีมี

ความสําคญัตอ่การจดัการกบัชีวิตตนเองของผู้ เรียนให้สามารถพฒันาได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบมี

สว่นร่วมเป็นกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์จริงในชีวิตจากส่ือและแหลง่เรียนรู้ท่ีมีความหมายกบัชีวิ ต

ของตนเองเช่ือมโยงชีวิตและการดําเนินชีวิตของผู้ เรียนในปัจจบุนัและอนาคต 

 กระทรวงศกึษาธิการได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง  พ.ศ. 2552-2561    

โดยมุ่ งให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาความสามารถทกัษะและคณุลกัษณะซึง่ทกัษะชีวิตเป็นจดุเน้น                 

ด้านความสามารถและทกัษะท่ีเดก็และเยาวชนจําเป็นต้องได้รับการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิต

อยา่งรอบด้านเป็นภมูิคุ้มกนัพืน้ฐานท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเผชิญกบัปัญหาและค วามท้าทาย                   

ในการดํารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม                       

(พ.ศ.2554 – 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานฉบบัสถานศกึษา  (แก้ไขเพิ่มเตมิพฤศจิกายน 2554 )     

ตวับง่ชีท่ี้  4 ผู้ เรียนคดิเป็นทําเป็น  หมายถึง ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์คดิสงัเคราะห์               

คดิสร้างสรรค์  คดิอยา่งมีวิจารณญาณ  คดิเป็นระบบและสามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคม  ตวับง่ชีท่ี้ 4.2  

ผู้ เรียนมีความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสงัคม หมายถึง ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต

ความส ามารถในการแก้ปัญหาและความขดัแย้งตา่งๆอยา่งเหมาะสมและแนวทางการศกึษาต้อง

เป็นไปเพ่ือพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกายจิตใจสตปัิญญาความรู้และคณุธรรมมี
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จริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุพร้อมทัง้ให้

ความสําคญัแก่ผู้ เรียนทกุคนโดยยดึหลกัวา่ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่

ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ  ในการจดั

การศกึษา จงึต้องเน้นความสําคญัทัง้ความรู้คณุธรรมกระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามความ

เหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษา 

 กรุงเทพมหานคร (สํานกัการศกึษา . 2556: 5) ได้กําหนดเป้าหมายและจดุเน้นในการจดั

การศกึษา โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคา่นยิมท่ีพงึประสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 

 2. มีความสามารถและทกัษะในการอา่น การเขียน การคดิวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชน ท้องถ่ิน รัก และภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตน 

 4. แสดงออกและมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ินของตนได้ถกูต้องเหมาะสม ภายใต้

คณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 

 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) เล็งเห็นวา่ทกัษะชีวิตเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการ

พฒันาเยาวชนของชาตใิห้เป็นบคุคลมีคณุภาพและจดัการแก้ไขปัญหามีทกัษะชีวิต เพ่ือเป็นการพฒันา

ระดบัวฒุิภาวะทางจิตใจให้มีคณุธรรมและสามารถปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมอ ยา่งมีความสขุ จงึได้ศกึษา

แนวทางเก่ียวกบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 ของนกัเรียนในสงักดัปีการศกึษา 2556 และจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียน                  

มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยูใ่นสงัคมสา มารถเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตวัปรับจติใจ                  

ในอนาคตได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมสามารถเผชญิกบัสิง่ตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ                       

มีภมูิคุ้มกนัในการป้องกนัปัญหาสงัคมท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

 ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ี ผู้ เรียนมีสว่นร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง   ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวิตในด้านการคดิวิเคราะห์  การตดัสินใจและแก้ปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์ในการบรูณาการหรือสอนแทรกทกัษะชีวิตใน  8 กลุม่สาระการเรียนรู้  สามารถพฒันาทกัษะ

ชีวิตด้วยเทคนคิคําถาม  R.C.A  โดยครูหรือผู้จดักิจกรรม 2เป็นผู้ตัง้คําถามหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรม              

การเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ เรียนเปิดเผยตวัเอง   ผา่นการสะท้อนความรู้สกึหรือมมุมองได้คดิเช่ือมโยงความรู้

ใหมก่บัประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน  และได้ประยกุต์ความรู้นัน้ไปใช้ในชีวิตจริงของผู้ เรีย น รวมทัง้

กิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกนั  ได้ลงมือกระทํากิจกรรมลกัษณะตา่งๆ  ได้ประยกุต์ใช้

ความรู้  เชน่  กิจกรรมทศันศกึษากิจกรรมคา่ยกิจกรรมวนัสําคญั  กิจกรรมชมรม /ชมุนมุกิจกรรม

โครงงาน/โครงการ กิจกรรม จติอาสา เป็นต้น  
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กจิกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวติในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) 

1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

1.1 จุดเน้น : การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้สิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภมูิใจ รู้อารมณ์ตนเอง            

รู้ความสามารถของตนเอง และแสดงความสามารถของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

1.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกดิกับผู้เรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

1) บอกสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและอธิบายได้ 

2) บอกความภมูใิจของตนเองและอธิบายได้ 

3) จําแนกอารมณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ 

4) แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 

1.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอนและผู้ปกครอง 

1)  สร้างบรรยากาศเชงิบวก ให้กําลงัใจโดยการพดู หรือ แสดงความช่ืนชม 

2)  ออกแบบกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียน  คดิ เลน่ ทํางาน สร้างสรรค์ผลงานร่วมกบั

เพ่ือนเป็นกลุม่ 

3)  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคดิ แสดงออกอยา่งอิสระ 

4)  ใช้เทคนิคการตัง้คําถาม  พดูคยุ สนทนา ให้ผู้ เรียนค้นหาคําตอบสะท้อนความคดิ  

ความรู้สกึ เช่ือมโยง และประยกุต์ใช้ความคดิในชีวิตประจําวนั 

5)  ฝึกให้ผู้ เรียนสํารวจ/สงัเกตอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

6)  กระตุ้นหรือสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถท่ีตนเองมีอยูใ่นทกุโอกาส 

1.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

 1) สํารวจตนเองเก่ียวกบั 

  1. สิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบ 

  2. สิ่งท่ีตนเองทําได้และภมูิใจ 

  3. สิ่งท่ีตนเองอยากแสดงให้เพ่ือนๆ ครู และ พอ่แมไ่ด้เห็น 

 2)  สงัเกตการณ์เกิดอารมณ์ความรู้สกึของตนเองในขณะทํางาน เรียน เลน่ ร่วมกบั

เพ่ือน และอยูต่ามลําพงั 

 3)  สร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ ท่ีตนเองช่ืนชอบ  อยากทําอยากแสดงให้ผู้ อ่ืนเหน็  เชน่ 

งานศลิปะ  การขบัร้องเพลง  เลน่เดนตรี  ฟ้อนรํา เต้นประกอบจงัหวะเพลง  การพดู ผลงานการคดั  การ

เขียน งานประดษิฐ์ งานการแสดง ฯลฯ 
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1.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1) กจิกรรมในห้องเรียน 

  ให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตนเองในชัว่โมงเรียน 

 1.  กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม 

 2. บรูณาการสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

 2) กจิกรรมนอกห้องเรียน 

จดัให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมและร่วมกิจกรรมตอ่ไปนีอ้ยา่งทัว่ถึง และได้ลงมือ 

ปฏิบตัร่ิวมกนั  

1.  กิจกรรมชมรม 

2. กิจกรรมวนัสําคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ชมุชนท้องถ่ิน  

3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

1.6  การประเมนิผล ประเมินผลผู้ เรียนเป็นรายบคุคล โดยการสงัเกต พดูคยุ สนทนา 

สอบถาม เพ่ือรับรู้อารมณ์ของผู้ เรียน และตดัสินจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทางอา รมณ์และ

ความสามารถในสถานการณ์ตา่งๆ ของผู้ เรียนท่ีแสดงวา่รู้จกัตนเอง 

2. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 2.1 จุดเน้น : การยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน  และรู้จักควบคุม

อารมณ์ของตนเอง  หมายถึง การยอมรับความแตกตา่ง ทางกาย ทางความคดิ  ความรู้สกึของตนเอง

และผู้ อ่ืน การยบัยัง้อารมณ์ของตนเอง  เม่ือเผชิญกบัสภาวะอารมณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์  โดยไมก่่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 2.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกดิกับผู้เรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

1)  บอกจดุเดน่จดุด้อยของตนเองได้ 

2)  ยอมรับความแตกตา่งทางกาย ความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตนเองกบัผู้ อ่ืน 

3)  เลือกทํากิจกรรมท่ีตนเองสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

4)  ควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตนเองในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ได้ 

2.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

1)  จดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุม่ 

2)  จดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประเภทสถานการณ์จริง  ขา่ว กรณีศกึษา  นิทาน นยิาย 

ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือคลปิวีดโิอ 

3)  ใช้เทคนิคการตัง้คําถามให้ผู้ เรียน 

1. คดิวิเคราะห์ อภิปรายเช่ือมโยงกบัชีวิตตนเอง คนใกล้ตวัและคนในสงัคม 

2. คดิประยกุต์เพ่ือนําไปปฏิบตัิในอนาคตเม่ือเผชิญเหตกุารณ์ 
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4)  จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิ 

1. สงัเกตความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

2. เผชญิสถานการณ์ท่ีท้าทาย 

3. พดูเชิงบวก 

4. กําหนดสติ, สมาธิ 

5. ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ 

ฯลฯ 

2.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

1) เรียนรู้จากสภาพจริงของตนเองและกลุม่เพ่ือนในการเรียน เลน่ และทํางานร่วมกนั 

2)  ฝึกสํารวจจดุดีจดุบกพร่องของตนเอง 

3)  ฝึกสงัเกตอารมณ์ความรู้สกึของตนเองในขณะปฏิบตักิิจกรรม 

4)  ฝึกสงัเกตพฤตกิรรมของเพ่ือน  บคุคลในครอบครัวและวิเคราะห์ความแตกตา่งของ

พฤตกิรรม ความสามารถ และลกัษณะนิสยัของเพ่ือนกบัตนเอง 

5)  ฝึกสงัเกตความแตกตา่งของตนเองกบัเพ่ือนๆ ในขณะปฏิบตักิิจกรรม 

6)  ฝึกพดูเชงิบวกกบัผู้คนรอบข้าง 

7)  ฝึกปฏิบตักํิาหนดสต ิสมาธิและควบคมุอารมณ์หลาย ๆ วิธี 

8)  ฝึกปฏิบตัสิร้างผลงานหรือสร้างสรรค์งานใหม ่ๆ ร่วมกนัเป็นกลุม่ 

2.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1)  กจิกรรมในห้องเรียน 

   1. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 

2. จดัการเรียนการสอนมุง่เน้นในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ  สขุศกึษา  และ     

พลศกึษา การงานอาชีพและเทคโลยี 

3. สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน  ๆ  

2)  กจิกรรมนอกห้องเรียน 

   1. กิจกรรมชมรม 

2. กิจกรรมเคร่ืองหมายวิชาพเิศษลกูเสือ-ยวุกาชาด 

3. กิจกรรมทศันศกึษา/ศกึษาแหลง่เรียนรู้ 

4. กิจกรรมทางศาสนา 

5. กิจกรรมประชาธิปไตย 

6. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
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 2.6 การประเมนิผล ประเมนิพฤตกิรรมผู้ เรียนรายบคุคลด้วยวิธีสงัเกต  ตรวจสอบ

ความคดิ ความรู้สกึในสถานการณ์ตา่ง  ๆ การสอบถามผู้ เรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือนและผู้สอน  ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือตดิตามพฒันาการการแสดงออกตอ่ผู้ อ่ืนถึงการยอมรับ  ความแตกตา่งของตนเองกบัผู้ อ่ืนและการ

ควบคมุอารมณ์ 

3. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 3.1 จุดเน้น : มองตนเองในแง่บวกและจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 

หมายถึง การแสดงความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน การจดัการกบัอารมณ์ตนเองท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนั  

ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 3.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกดิกับผู้เรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

1) แสดงความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนด้วยวาจาและกิริยาทา่ทางได้  

2) จดัการกบัอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนัท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 3.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

1) จดับรรยากาศห้องเรียนท่ี เป็นมิตรและต้อนรับทกุคนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่ง              

ผอ่นคลาย ไมก่ดดนัหรือบีบคัน้ 

2) สนทนาโต้ตอบ โต้แย้งความคดิเห็นในการเรียนการสอนเชิงบวก 

3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนคดิวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตผุลกระทบของการไมรู้่จกั                  

การจดัการกบัอารมณ์ และมองตนเองในแง่ลบหรือโทษตนเองโดยใช้กรณีศกึษาขา่วเหตกุารณ์

ประจําวนั ภาพยนตร์ คลปิวีดโิอ สถานการณ์ท่ีท้าทายโดยกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

4) ใช้การสนทนาพดูคยุ  ยกตวัอยา่งการมองตนเองในแงบ่วกท่ีลดความขดัแย้งและ

ขจดัการลกุลามของปัญหา 

5) สาธิตและฝึกผู้ เรียนให้มี ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์  ด้วยวิธีการตา่ง  ๆ และ

สร้างสรรค์ 

6) จดักิจกรรมให้ทํางานหรือสร้างชิน้งานท่ีท้าทายในเวลาอนัจํากดั มีความกดดนัหรือ

ให้ทํางานท่ีต้องอาศยัการจดัการกบัอารมณ์ 

 3.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

1) ฝึกคดิวิเคราะห์และเรียนรู้ความรู้สกึดี ๆ จากกลุม่เพ่ือน 

2) ฝึกมองและคดิในแง่บวก พดูบวก ใช้กิริยาทา่ทางส่ือในทางบวกกบัเพ่ือน ๆ 

3) ฝึกการควบคมุอารมณ์และผอ่นคลายอารมณ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเม่ือเผชญิ

สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดอารมณ์ไมพ่งึประสงค์ 
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4) ฝึกพดูสนทนา  โต้แย้ง  แสดงความคดิเห็นเชิงบวกในการเรี ยนและการทํางาน

ร่วมกนักบักลุม่เพ่ือน 

5) ฝึกการขอบคณุ ขอโทษ กลา่วชมและให้กําลงัใจเพ่ือน 

6) ฝึกการพดูสะท้อนความรู้สกึนกึคดิท่ีแท้จริงของตนเองฝึกเช่ือมโยงความคดิไปสู่

สถานการณ์ในชีวิตจริงของตนเองและฝึกการประยกุต์นําความคดินัน้ไปใช้กบัสถานการณ์ในอนาคต 

7) เข้าร่วมการแขง่ขนัเกม  กีฬา การประกวดตา่ง  ๆ และฝึกควบคมุและจดัการกบั

อารมณ์อยา่งเป็นขัน้ตอนตามหลกัการจดัการกบัอารมณ์ 

 3.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1) กจิกรรมในห้องเรียน 

   1. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 

2. จดัการเรียนการสอนมุง่เน้นในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา  

3. สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน  ๆ  

2) กจิกรรมนอกห้องเรียน 

   1. กิจกรรมผจญภยั ลกูเสือ – ยวุกาชาด  

2. กิจกรรมเคร่ืองหมายวิชาพเิศษลกูเสือ-ยวุกาชาด 

3.  กิจกรรมทศันศกึษา/ศกึษาแหลง่เรียนรู้ 

4. กิจกรรมทางศาสนา เกม กีฬา การแขง่ขนัท่ีใช้กําลงักาย กิจกรรมอาสาสมคัร 

5. กิจกรรมประชาธิปไตย 

6. กิจกรรมสร้างสรรค์ 

 3.6 การประเมนิผล ประเมินพฤตกิรรมผู้ เรียนรายบคุคล โดยสงัเกตความสามารถในการ

แสดงพฤตกิรรมจดัการกบัอารมณ์และการมองบวกในสถานการณ์ตา่งๆ และแสดงความรู้สกึดีกบั

ตนเองและผู้ อ่ืน 
 

4. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 4.1 จุดเน้น : เคารพสทิธิของตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงสิทธิของตน

ด้วยการใช้สิทธิของตนเองในโอกาสตา่ง ๆ และไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 

 4.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกดิกับผู้เรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

1) ใช้สิทธิของตนในโอกาสตา่งๆ 

2) ไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 
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 4.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

1) จดักิจกรรมกลุม่ให้ผู้ เรียนคดิวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวกบัสทิธิของเดก็ตาม

บทบาทหน้าท่ีและผลกระทบท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิผู้ อ่ืนและไมใ่ช้สิทธิของตนเอง 

2) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมหรือเป็นผู้ กําหนดข้อตกลงของห้องเรียนเป็นแนว

ทางการวางตวัและกําหนดบทบาทของผู้ เรียนด้วยตวัผู้ เรียนเอง 

3) กระตุ้นและให้คําปรึกษาผู้ เรียนให้รวมกลุม่  วางแผน กําหนดข้อตกลงในกลุม่เป็น

รูปแบบประชาธิปไตยฝึกการเป็นผู้ นําผู้ตาม ตามบทบาทในการเรียนและการทํางาน 

4) จดัโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง  การกระทําหน้าท่ีตาม

สิทธิของตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 

5) ครูและผู้ปกครองเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใช้สิทธิและไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ เรียน 

4.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

1) เรียนรู้เร่ืองประโยชน์และผลท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไมใ่ช้สิทธิและละเมิดสิทธ์ิจากขา่ว 

เหตกุารณ์ในชีวิตจริงในชัน้เรียนครอบครัวและชมุชน 

2) ฝึกปฏิบตัใินสถานการณ์จริง  ด้วยกระบวนการกลุม่สร้างข้อตกลง  กตกิาหรือ

แผนงานและปฏิบตัตินตามข้อตกลงกฎ กตกิาห้องเรียนการเรียนในรายวิชาและการทํางานกลุม่ 

3) ฝึกการทํางานเป็นหมูค่ณะ  เพ่ือรับผิดชอบสว่นรวม  เชน่เป็นคณะกรรมการสภา

นกัเรียน การเลือกตัง้สภานกัเรียนเป็นต้น 

4) ฝึกเป็นผู้ตรงตอ่เวลา  และการใช้สิทธิตามลําดบัก่อนหลงัการขอโทษและไมจ่าบ

จ้วงผู้ อ่ืนทัง้กายและวาจา 

5) ฝึกเป็นผู้ นํา ผู้ตาม ตามแบบลกูเสือ - ยวุกาชาด การเป็นหวัหน้าห้องเรียน ฯลฯ 

6) ฝึกทําหน้าท่ีตามสิทธิของตนเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นร่วม  

7) ฝึกทบทวน สะท้อนความคดิ ความรู้สกึในเร่ืองของการยอมรับสิทธิ ไมล่ะเมิดสิทธิ

และการใช้สิทธิท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมอยา่งสม่ําเสมอ 

4.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1) กจิกรรมในห้องเรียน 

 1. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 

2. จดัการเรียนการสอนมุง่เน้นในกลุม่สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดํารงชีวิตในสงัคม 

3.  สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ  
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2) กจิกรรมนอกห้องเรียน 

   4. กิจกรรมลกูเสือ – ยวุกาชาด  

5. กิจกรรมสภานกัเรียน 

6. กิจกรรมการแขง่ขนัตา่งๆ  

7. กิจกรรมท่ีมีการเรียงลําดบัผู้มาก่อนหลงั (การเข้าแถวรับอาหาร) 

8. กิจกรรมศกึษาจากแหลง่เรียนรู้และภมูปัิญญาท้องถ่ิน 

4.6 การประเมนิผล  

 1)  สงัเกตการแสดงพฤตกิรรมเก่ียวกบัการใช้สทิธิและหน้าท่ีตามข้อตกลงและกฎ

กตกิาของห้องเรียน / โรงเรียน 

 2)  จดัให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองประเมินผู้ เรียน 

3)  ประเมินการมีสว่นร่วมปฏิบตักิิจกรรมตามบทบาทของผู้ เรียน 

5. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

5.1 จุดเน้น : รักและเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  หมายถึง ความรู้สกึท่ีบคุคลเข้าใจ

ตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่จะคดิทําอะไรด้วยตนเอง ภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง 

5.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกดิกับผู้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1)  ช่ืนชมในความสําเร็จของตนเองและผู้ อ่ืน 

2)  พึง่ตนเองได้ 

3)  ปฏิบตัตินเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และสงัคม  

5.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

1)  กระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ ความสนใจความถนดัของตนเองอยา่งเป็น 

รูปธรรม ทัง้ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถทางพหปัุญญาผู้ เรียน 

2)  สร้างแรงจงูใจ ให้กําลงัใจ ช่ืนชมผู้ เรียนทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางท่ีดี 

3)  ฝึกวิธีการสร้างกําลงัใจให้กบันกัเรียน 

4)  ดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนทกุคนให้ค้นหาและแสดงให้เห็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ในตนเอง  

5)  จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคมสว่นรวม  เชน่  

โครงงานเพ่ือประโยชน์ตอ่ชมุชน/ท้องถ่ิน ฯลฯ 

 6)  ใช้ส่ือประเภทเร่ืองเลา่และประวตัชีิวิตผู้ประสบความสําเร็จ  ทําประโยชน์ตอ่สงัคม/

สว่นรวม 

 7) จดักิจกรรมยกยอ่งเดก็ดี/พอ่แมท่ี่เลีย้งลกูดี/ลกูเก่ง/ลกูผู้ ทําประโยชน์ตอ่สว่นรวม ฯลฯ 
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 8) จดั/แสวงหา  เวทีการแขง่ขนั /การแสดงความสามารถท่ีสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ เรียน  

เชน่ ตลาดนิทรรศการผลงานนกัเรียน ฯลฯ 

5.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

1) เรียนรู้จากส่ือ และตวัแบบท่ีดี 

2) ตรวจสอบตนเอง ค้นหาความดีความงดงามความแตกตา่งของผู้ อ่ืนท่ีแตกตา่งจาก 

ตนเอง 

3)  ฝึกพดูชม พดูถึงความดี ความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน 

4)  สมัภาษณ์ สืบค้น ประวตัขิองบคุคลท่ีเป็นคนดี มีผลงานท่ีตนเองช่ืนชอบ 

5)  สะสมผลงานท่ีตนเองเป็นผู้สร้างสรรค์และรัก/ภมูิใจ 

6)  เขียนบนัทกึประจําวนัของตนถึงความดี ความคดิความรู้สกึท่ีดี ๆ ของตนเอง ที่มีตอ่ 

ตนเองและผู้ อ่ืนทกุวนั 

7) จดัทําอตัชีวประวตัขิองตนเอง/รวบรวมเกียรตบิตัรวฒุิบตัรท่ีตนเองเคยได้รับ 

8) ฝึกและทดสอบเพ่ือขอรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลกูเสือ/เนตรนารี กิจกรรมพิเศษ   

ยวุกาชาดและประดบัเคร่ืองหมายบนเคร่ืองแบบของตน 

 9 เรียนรู้จากกระบวนการจดัทําโครงงานท่ีตนเองสนใจและแสดงผลงาน 

           10)  แสดงความสามารถพเิศษหรือแขง่ขนัความสามารถหรือแสดงผลงานและความ

ภมูิใจเม่ือมีโอกาส 

5.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1) กจิกรรมในห้องเรียน 

   1. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 

2. สอนสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทกุกลุม่สาระ 

3. แตล่ะกลุม่สาระมุง่แสดงความช่ืนชมความสําเร็จของผู้ เรียนตามสภาพจริง 

ตามความแตกตา่งของผู้ เรียน  

2) กจิกรรมนอกห้องเรียน 

มุง่พฒันาความภาคภมูใิจ ความเช่ือมัน่และพึง่ตนเอง 

   1. กิจกรรมชมรม/ชมุนมุตามความถนดั ความสนใจของผู้ เรียน 

2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (จิตสาธารณะ) 

3. กิจกรรมวนัสําคญั/เทศกาล 

4. กิจกรรมคา่ย 

5. กิจกรรมการประกวด/แขง่ขนั 
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6. กิจกรรมโครงการ/โครงงานเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 

7. กิจกรรมศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ 

5.6 การประเมนิผล  

 1) สงัเกตกิริยาทา่ทาง  คําพดู ของผู้ เรียนท่ีแสดงความ ช่ืนชมความสําเร็จของตนเอง

และผู้ อ่ืน 

 2)  สงัเกตการแสดงออกท่ีส่ือความสามารถ/ความสําเร็จของตนเอง 

 3) ประเมินผลงานหรือการกระทําท่ีแสดงถึงการทําประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนหรือมีจิต

สาธารณะ 

6. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้น ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

6.1 จุดเน้น : ภาคภูมิใจ  เช่ือม่ันในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิของ

บคุคลท่ีแสดงให้ผู้ อ่ืนรับรู้ถึงความดี ความภาคภมูิใจของตนเองและผู้ อ่ืน ด้วยการเลา่  การบรรยาย  หรือ

แสดงพฤตกิรรมท่ีบง่บอกความภาคภมูใิจ และความมัน่ใจในตนเองและผู้ อ่ืน 

6.2 พฤตกิรรมท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1) แสดงออกในสิ่งท่ีตนเองภาคภมูิใจได้อยา่งเหมาะสม 

2) บอก/บรรยาย/เลา่ ความดีหรือความภาคภมูิใจของเพ่ือนให้ผู้ อ่ืนรับรู้  

3) กล้าแสดงความคดิ ความรู้สกึและการกระทําของตนเองด้วยความมัน่ใจ  

4) ยอมรับความคดิ ความรู้สกึและการกระทําท่ีดีของผู้ อ่ืน 

5) ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ราบร่ืน มีความสําเร็จ 

6.3 การเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

1) ครูต้องไมต่ดัสนิคณุคา่ผู้ เรียนด้วยความรู้สกึคา่นยิมหรือประสบการณ์ของตนเอง 

2) ครูต้องมีทศันคตติอ่ผู้ เรียนทางบวก  ใช้ทกัษะการส่ือสารทางบวกและเช่ือมัน่ว่ า

ผู้ เรียนพฒันาได้ตามศกัยภาพและมีความแตกตา่งกนั 

3) ให้กําลงัใจให้คําปรึกษาและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ เรียนทกุโอกาสท่ีสถานการณ์

เอือ้อํานวย 

4) จดัโครงการ /กิจกรรมระดบัชัน้เรียน /โรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่  ภาคภมูิใจให้กบั

ผู้ อ่ืน 

 1. กิจกรรมเชดิชแูละแสดงภาพถ่ายนกัเรียนแตง่กายถกูระเบียบ  เข้าเรียนตรงเวลา  

เรียนครบทกุวิชา  สง่การบ้านครบ  ชนะการแขง่ขนั  ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  กตญั�ู บําเพญ็ประโยชน์  กีฬาเก่ง 

สขุภาพดี ฯลฯ 
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 2. กิจกรรมประกวดผลงาน /ศลิปะ  งานประดษิฐ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 3. กิจกรรม ท่ีสร้างความสขุ /เวทีความภาคภมูใิจ  เช่ น วนัเดก็  วนัสนุทรภู่              

วนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ วนัวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

 4. กิจกรรม Idol บคุคลตวัอยา่งท่ีสนใจด้านการศกึษา อาชีพ การแสดง ฯลฯ 

 5. กิจกรรม “ศษิย์เก่าเราภมูใิจ” ซึง่เป็นการนํารุ่นพ่ีมาพดูคยุสนทนาเลา่ประสบการณ์

การเรียนและความสําเร็จ 

6.4 การเสริมสร้างทักษะชีวติโดยผู้เรียนพัฒนาตนเอง 

1) กําหนดเป้าหมายในชีวิต 

2) วิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศกึษาตอ่ 

3) ทดสอบเพ่ือรับเคร่ืองหมายวิชาพเิศษลกูเสือ หรือกิจกรรมพเิศษยวุกาชาด 

4) เขียนเร่ืองความใฝ่ฝันของฉนั 

5) เขียนแผนท่ีชีวิตสูอ่นาคตท่ีคาดหวงั 

6) บนัทกึ/เขียนเลา่ความดีของเพ่ือน  ๆ ท่ีพบเห็นและประทบัใจใสก่ลอ่งความดีเพ่ือน

นํามาอา่นทกุวนัหรือนํามาตดิบอร์ด 

7)  เขียนบนัทกึประจําวนัเก่ียวกบัความคดิ  ความรู้สกึและประสบการณ์ท่ีภาคภมูใิจ

ของตนเองท่ีเกิดขึน้แตล่ะวนั 

8) ตดิตามข้อมลูขา่วสารจากส่ือสา รมวลชน ขา่วโทรทศัน์  สกรู๊ฟขา่วชีวิตหรือหนงัสื อ

เร่ืองราวชีวิตต้องสู้ ฯลฯ 

9) ฟังเพลง ดภูาพยนต์ ละคร แล้ววิเคราะห์ความหมายแนวความคดิท่ีสะท้อนความ

เช่ือมนัในตนเอง 

10) สมัภาษณ์  ตดิตามความดี  การกระทําท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีคณุธรรมของบคุคล  

ตวัอยา่ง Idol ท่ีสนใจด้านการศกึษา อาชีพ การแสดง การกีฬา สขุภาพ ฯลฯ 

6.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 

 1) กจิกรรมในห้องเรียน 

  1.  กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 

  2.  กิจกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศลิปะ พลศกึษา ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั 

  3.  สอดแทรกการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
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  2) กจิกรรมนอกห้องเรียน 

จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 

 1.  กิจกรรมสภานกัเรียน 

 2.  กิจกรรมจติอาสา บําเพ็ญประโยชน์ลกูเสือ – ยวุกาชาด 

 3.  กิจกรรมหน้าเสาธง 

 4.  กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา วนัพอ่ วนัแม ่วนัไหว้ครู 

 5.  กิจกรรมเพ่ือแสดงความสามารถหรือแสดงผลงาน / ชิน้งานของนกัเรียน 

 6.  กิจกรรมวนัเดก็ – กิจกรรมกีฬาสี 

 7.  กิจกรรมโลกกว้างทาง ICT 

 8.  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดนตรี KPN และกิจกรรม Art & Design 

 3) กจิกรรมตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

  1. กิจกรรม “รู้รักษาความดี มีจติสาธารณะ เอาชนะคอร์รัปชัน่ ” ตามหลกัสตูรโต

ไปไมโ่กง 

  2. กิจกรรม “จากต้นกล้าการออม สูร่ากแก้วพอเพียง” ตามหลกัสตูร เงินทองของมี

คา่ 

  3.  กิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพตดิ” โดยลานกีฬาโรงเรียนร่วมกบัชมุชน 

  4.  กิจกรรม “แลกรุงธนฯ ยลกรุงเทพฯ ” ตามกรอบหลกัสตูร ระดบัท้องถ่ิน 

“กรุงเทพฯ ศกึษา” ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556 

6.6 การประเมนิผล  

 1) สงัเกตการแสดงออกด้านความสามารถสว่นบคุคล เชน่ ร้องเพลง วาดภาพ กีฬา 

วิชาการ งานประดษิฐ์ ถ่ายภาพ ฯลฯ 

 2)  ประเมนิความสําเร็จจากการการเรียนตามหลกัสตูร 

 3) สงัเกตกระบวนการทํางานกลุม่ การย อมรับซึง่กนัและกนั การเป็นผู้ นํา ผู้ตาม 

ผลงานกลุม่ และการแสดงออกทางด้านจติสาธารณะ และการทําประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
 

 3.4 การประเมินความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน 

ตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนดให้สมรรถนะ 

สําคญัของผู้ เรียนเป็ นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและ                  

มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัในเวทีระดบัโลก นอกเหนือจากคณุภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานและ

ตวัชีว้ดัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ดงันัน้การประเมินสมรรถนะสําคญัของผู้ เรียนจงึเป็นกลไก

สําคญัอนัหนึง่ท่ีสะท้อนให้เหน็ถึงความสําเร็จในการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
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พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยในหลกัสตูรแกนกลางการ ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้

กําหนด 

สมร รถนะท่ีจําเป็นสําหรับผู้ เรียนไว้ 5 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถ ในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึง่ โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสําคญัของการประเมินสมรรถนะสําคญัของผู้ เรียนตามหลกัสตูรของ

ครูผู้สอนในระดบัสถานศกึษา จงึได้พฒันาเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพและนา่เช่ือถือในการประเมินสมรรถนะ

สําคญัของผู้ เรียนเพ่ือใช้ในระดบัสถานศกึษา  ซึง่มีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายวิธีการ โดยให้ทกุ

ฝ่ายได้มีสว่นร่วมในการประเมินสมรรถนะของผู้ เรียน ได้แก่ ให้ครูประเมินผู้ เรียน ผู้ เรียนประเมินต นเอง 

และเพ่ือนประเมินผู้ เรียน โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือได้ข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจําเป็นของผู้ เรียนสําหรับ

ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาผู้ เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แนวทางการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

การประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นการประเมนิ ความสามารถในการ               

นํากระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

การทํางานและการอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระห วา่งบคุคลการจดัการ

ปัญหาและความขดัแย้งตา่งๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และ

สภาพแวดล้อมและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  โดย

ใช้เคร่ืองมือในการประเมิน 2 ชดุ คือ  

 

สว่นท่ีเห็นได้ Skills 

Knowledge 

ครูประเมิน (Rubric) 

ผู้ เรียนประเมินตนเอง  

(Rating scale) 
Traits, Motives, Self - Image 

สว่นท่ีซอ่นอยู่ 

ในแตล่ะบคุคล 
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1. แบบประเมินความสามารถในการใช้ ทกัษะชีวิตสําหรับครูผู้สอนประเมนิ มีลกัษณะ

เป็นแบบประเมินเกณฑ์คณุภาพ (Rubric) โดยเกณฑ์การประเมนิในแตล่ะตวัชีว้ดัจะมีลกัษณะเป็น

เกณฑ์แบบแยกสว่น  (Analytic Criteria) ซึง่แบง่คณุภาพออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัดีเย่ียม ระดบัดี                  

ระดบัปานกลาง ระดบั พอใช้  และระดบัผา่นเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะตวัชีว้ดั มีดงันี ้คือ  

ระดบัดีเย่ียม ได้ 4 คะแนน ระดบัดี ได้ 3 คะแนน ระดบัพอใช้ ได้ 2 คะแนน และ  ระดบั ผา่นเกณฑ์                   

ได้ 1 คะแนน  

2. แบบประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตสําหรับนกัเรียนประเมินตนเอง จดัทํา

ไว้ 3 ฉบบัคูข่นาน เพ่ือให้ครูสามารถนําไปเลือกใช้ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณคา่ (Rating scale)  

โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การวดัพฤตกิรรมการปฏิบตัหิรือคณุลกัษณะของนกัเรียน มีลกัษณะเป็น

แบบมาตรวดัประมาณคา่ 3 ระดบั คือ ไมเ่คยปฏิบตั ิปฏิบตับิางครัง้ ปฏิบตัิ บอ่ยครัง้ โดยเกณฑ์การให้

คะแนน แตล่ะข้อรายการ มีดงันี ้คือ ไมเ่คยปฏิบตัเิลย ได้ 0 คะแนน ปฏิบตับิางครัง้ ได้ 1 คะแนน และ

ปฏิบตับิอ่ยครัง้ ได้ 2 คะแนน 

ตอนท่ี 2 การวดัทศันคตหิรือความคดิเห็นของนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดั

ประมาณคา่ 5 ระดบั คือ น้อยท่ีสดุ น้อย  ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ หรือ ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง                   

ไมเ่ห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย และเห็นด้วยอยา่งย่ิง โดยเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อรายการ มีดงันี ้คือ

ข้อความทางบวก น้อยท่ีสดุหรือไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง ได้ 1 คะแนน น้อยหรือไมเ่ห็นด้วย ได้ 2 คะแนน  

ปานกลางหรือเฉยๆ ได้ 3 คะแนน มากหรือเห็นด้วย ได้ 4 คะแนน มากท่ีสดุหรือเห็นด้วยอยา่งย่ิง                   

ได้ 5 คะแนน สว่นข้อความทางลบ น้อยท่ีสดุหรือไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง ได้ 5 คะแนน น้อยหรือไมเ่ห็นด้วย                 

ได้ 4 คะแนน ปานกลางหรือเฉยๆ ได้ 3 คะแนน มากหรือเหน็ด้วย ได้ 2 คะแนน มากท่ีสดุหรือเห็นด้วย

อยา่งยิ่ง ได้ 1 คะแนน 

3. วิธีการประเมิน ชดุแบบประเมินนี ้เป็นการประเมินท่ีมุง่ใช้รูปแบบของการประเมิน                  

จากหลายแหลง่ (Multi-rater Approach) และการประเมนิด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Multimethod) 

โดยให้เดก็แตล่ะคนประเมินตนเอง และครูประเมินอีกครัง้หนึง่ 

 

 

 

 

 

 

ครูประเมนิ นักเรียน นักเรียนประเมนิ

ตนเอง 
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4. การวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการนําผลการประเมินท่ีได้จากแหลง่ประเมินตา่งๆ ซึง่จะ

มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 3 แล้วนําผลการประเมินแตล่ะแหลง่มาคํานวณหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)                     

เพ่ือเป็นคา่คะแนนของผู้ เรียน โดยมีระดบัคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

 ระดบัคณุภาพ   เกณฑ์การตดัสนิคณุภาพ 

  ดี    มีคะแนนตัง้แตร้่อยละ 75 ขึน้ไป 

  พอใช้    มีคะแนนระหวา่งร้อยละ 40 – 74  

  ปรับปรุง   มีคะแนนต่ํากวา่ร้อยละ 40   

4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูในภา พรวม เป็นการนําคะแนนท่ีได้จากการประเมนิ                      

มาคํานวณหาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของทกุตวัชีว้ดั และนําไปเทียบกบัเกณฑ์การตดัสิน ดงัตอ่ไปนี ้

  ระดบัคณุภาพ   เกณฑ์การตดัสนิคณุภาพ 

  ดีเย่ียม    มีผลการประเมินในระดบัดี ครบ 6 ตวัชีว้ดั 

  ดี    มีผลการประเมินในระดบัดี  5  ตวัชีว้ดั 

  พอใช้    มีผลการประเมินในระดบัดี  3 – 4 ตวัชีว้ดั 

  ผา่น    มีผลการประเมินในระดบัดี  2 ตวัชีว้ดั 

  ปรับปรุง   มีผลการประเมินในระดบัดี  1 ตวัชีว้ดั 

5. ตวัชีว้ดัและพฤตกิรรมบง่ชีใ้นการประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ

นกัเรียนโรง เรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีแนวทาง

ปฏิบตั ิดงันี ้

ตวัชีวั้ดท่ี 1 นํากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปใช้ในชีวติประจาํวัน 

  พฤตกิรรมบ่งชี ้  ความรู้ ทกัษะ และกระบวนการท่ีหลากหลายมาสร้างชิน้งาน /

สิ่งของ/ 

เคร่ืองใช้ และสามารถนํามาแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวนั ได้อยา่งเหมาะสม 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  ชิน้งาน/สิ่งของ/เคร่ืองใช้ ท่ีสร้างสะท้อนถึงการนําหลกัการ ความรู้ 

ทกัษะกระบวนการท่ีหลากหลายสามารถนํามาใช้แก้ปัญหา 

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้เหมาะสม และมีคณุภาพ 

  ดี  ชิน้งาน/สิ่งของ/เคร่ืองใช้ ท่ีสร้างสะท้อนถึงการนําหลกัการความรู้  

ทกัษะกระบวนการท่ีหลากหลาย สามารถนํามาใช้แก้ปัญหา 

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้เหมาะสม 
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  พอใช้  ชิน้งาน/สิ่งของ/เคร่ืองใช้ ท่ีสร้าง นํามาใช้แก้ปัญหา 

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้แตไ่มส่ะท้อน ถึงการนํากระบวนการ 

ความรู้ ท่ีหลากหลายมาใช้ 

  ปรับปรุง ชิน้งาน/สิ่งของ/เคร่ืองใช้ ท่ีสร้าง ไมส่ามารถนํามาใช้แก้ปัญหา  

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้ 

ตวัชีวั้ดท่ี 2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ 

1. มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมลู ขา่วสาร 

  ระดบัคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ และได้ข้อมลู 

อ้างอิงจากแหลง่เรียนรู้มากกวา่ 3 รายการ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

  ดี  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ และได้ข้อมลู 

อ้างอิง จากแหลง่เรียนรู้มากกวา่ 2 รายการ ภายในเวลาท่ีกําหนด   

  พอใช้  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ และได้ข้อมลู 

อ้างอิงจากแหลง่อ้างอิงมากกวา่ 1 รายการ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

  ปรับปรุง คดัลอกผลงานของผู้ อ่ืนหรือไมมี่ข้อมลูจากการสืบค้นข้อมลู ขา่วสาร 

จากแหลง่เรียนรู้ 

2. เช่ือมโยงความรู้ 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  มีการจดักลุม่ความรู้ ข้อมลูขา่วสาร ท่ีได้จากการสืบค้นจําแนกเป็น 

ประเดน็ความรู้เดมิกบัประเดน็ท่ีเป็นความรู้ใหมห่รือนําเสนอประเดน็

ท่ีเป็นสาระสําคญัได้อยา่งสอดคล้องนา่เช่ือถือทกุประเดน็ 

  ดี  มีการจดักลุม่ความรู้ ข้อมลู ขา่วสาร ท่ีได้จากการสืบค้น จําแนกเป็น 

ประเดน็ความรู้เดมิ กบัประเดน็ท่ีเป็นความรู้ใหม ่หรือนําเสนอ

ประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัได้อยา่งสอดคล้องนา่เช่ือถือในบางประเดน็ 

  พอใช้  มีการจดักลุม่ความรู้ ข้อมลูขา่วสาร ท่ีได้จากการสืบค้นหรือมีการ 

นําเสนอประเดน็ท่ีเป็นสา ระสําคญัของความรู้ข้อมลูขา่วสาร แตไ่มมี่

การจําแนกประเดน็ความรู้เดมิกบัประเดน็ท่ีเป็นความรู้ใหม ่

  ปรับปรุง คดัลอกความรู้ ข้อมลูขา่วสาร ท่ีไมแ่ตกตา่งจากต้นฉบบั 
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3. มีวิธีการในการศกึษาความรู้เพิม่เตมิเพ่ือขยายประสบการณ์ไปสูก่ารเรียนรู้สิง่

ใหมต่ามความสนใจ 

  ระดบัคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารเพิม่เตมิจากการเรียนรู้ในบทเรียน  

ในประเดน็ท่ีสนใจด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และนําเสนอผลการ

สืบค้นเป็นองค์ความรู้เพิ่มเตมิจากบทเรียน   

ดี  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารเพิม่เตมิจากการเรียนรู้ในบทเรียน  

ในประเดน็ท่ีสนใจ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย แตไ่มมี่การนําเสนอ 

ผลการสืบค้นเป็นองค์ความรู้เพิม่เตมิจากบทเรียน 

  พอใช้  สืบค้นความรู้ ข้อมลู ขา่วสารเพิม่เตมิจากการเรียนรู้ในบทเรียน 

โดยการสอบถามครูหรือผู้ รู้เพ่ือให้ได้คําตอบโดยเร็ว 

  ปรับปรุง ไมป่รากฏพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงความต้องการในการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

ตวัชีวั้ดท่ี 3 ทาํงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ 

1. ทํางานด้วยตนเองได้สําเร็จ 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  ปฏิบตังิานของตนโดยตนเองได้สําเร็จ 

  ดี  ปฏิบตังิานของตนเองได้สําเร็จโดยมีผู้แนะนํา   

พอใช้  ปฏิบตังิานของตนเองโดยมีผู้ อ่ืนชว่ยเหลือจนสําเร็จ 

  ปรับปรุง ปฏิบตังิานของตนเองไมสํ่าเร็จ 

2. ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนสามารถแสดงความคดิเห็นและยอมรับความคดิเห็นผู้ อ่ืน 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  แสดงความคดิเห็นของตนเองรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน สนบัสนนุ 

หรือคดัค้านความคดิเห็นของผู้ อ่ืนด้วยกิริยาวาจาท่ีสภุาพ และ 

ให้เกียรตเิม่ือทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

  ดี  แสดงความคดิเห็นของตนเอง รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนเม่ือทํางาน 

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

พอใช้  รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนเม่ือทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

  ปรับปรุง มีพฤตกิรรมท่ีไมส่นใจรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนเม่ือทํางาน 

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
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3. เห็นคณุคา่ของการมีชีวิตและครอบครัวท่ีอบอุน่เป็นสขุ 

ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  มีผลงานหรือการแสดงออก ท่ีสะท้อนถึงความภาคภมูิใจของตนเอง 

โดยระบปุระเดน็ท่ีประทบัใจ ดงันี ้

1. งานท่ีชว่ยแบง่เบาภาระในครอบครัว 

2. ตัง้ใจเรียนหนงัสือโดยปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งสําเร็จ 

3. แสดงออกถึงความรักความกตญั�ตูอ่ผู้ปกครองในโอกาสท่ีเหมาะสม 

  ดี  มีผลงานหรือการแสดงออกท่ีสะท้อนถึงความภาคภมูิใจในครอบครัว 

ของตนเอง 2 ประเดน็   

พอใช้  มีผลงานหรือการแสดงออกท่ีสะท้อนถึงความภาคภมูิใจในครอบครัว 

ของตนเอง 1 ประเดน็ 

  ปรับปรุง ผลงานหรือการแสดงออกไมส่ะท้อนถึงความภาคภมูิใจใน 

ครอบครัวของตนเอง 

ตวัชีวั้ดท่ี 4 จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

  พฤตกิรรมบ่งชี ้รับรู้สาเหตแุละจดัการแก้ปัญหา/ความขดัแย้งได้ประสบความสําเร็จ  

ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  รับรู้ปัญหา/ความขดัแย้งท่ีกําลงัประสบ สามารถแก้ไขปัญหายตุ ิ

ความขดัแย้งได้สําเร็จด้วยตนเองโดยใช้วิธีการเชงิบวก 

  ดี  รับรู้ปัญหา/ความขดัแย้งท่ีกําลงัประสบ สามารถแก้ไขปัญหา  

ลดความขดัแย้งด้วยตนเองโดยวิธีการเชงิบวก 

  พอใช้  รับรู้ปัญหา/ความขดัแย้งท่ีกําลงัประสบ ลดปัญหา ลดความขดัแย้ง 

โดยการให้ผู้ อ่ืนชว่ยเหลือ 

  ปรับปรุง ไมย่อมรับปัญหาความขดัแย้งท่ีประสบ 
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ตวัชีวั้ดท่ี 5 ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ 

1. ตดิตามขา่วสารเหตกุารณ์ปัจจบุนัของสงัคม 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  ตดิตามขา่วสารความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวิทยาการใหม่ๆ  

     ทกุด้านจากส่ือท่ีหลากหลาย แล้วนํามาเสนอ สนทนา แลกเปล่ียน 

ความคดิกบับคุคลอ่ืนหรือผู้ รู้อยา่งสม่ําเสมอ 

  ดี  ตดิตามขา่วสารความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวิทยาการใหม่ๆ  

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนจากส่ือ แล้วนํามาเสนอให้เพ่ือนๆ รับรู้ 

อยา่งสม่ําเสมอ 

  พอใช้  ตดิตามขา่วสาร และเหตกุารณ์ จากส่ือสิ่งพิมพ์แล้วนําเสนอให้เพ่ือน  ๆ 

รับรู้ตามท่ีครูกําหนด 

  ปรับปรุง ไมส่นใจในการตดิตามข้อมลูขา่วสารเหตกุารณ์ปัจจบุนัใดๆ  

2. เข้าใจ ยอมรับ และปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมสภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  เข้าใจ ยอมรับ และปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม สิ่งแวดล้อม  

ดํารงตนอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม 

กบัวฒันธรรมไทย 

  ดี  ยอมรับความเปล่ียนแปลงทางสงัคม สิ่งแวดล้อม ดํารงตนอยูร่่วมกบั 

ผู้ อ่ืนในสงัคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

  พอใช้  รับรู้ความเปล่ียนแปลงทางสงัคม สิ่งแวดล้อม ดํารงตนอยูก่บัผู้ อ่ืนใน 

สงัคมได้ 

  ปรับปรุง ไมรั่บรู้ความเปล่ียนแปลงของสงัคมสภาพแวดล้อมหรือดํารงตน 

ตามกระแสสงัคม ท่ีเปล่ียนแปลง  
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ตวัชีวั้ดท่ี 6 หลีกเล่ียงพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ 

1. รู้จกัป้องกนั หลีกเล่ียงพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การเกิดปัญหาสขุภาพ  การลว่งละเมดิ

ทางเพศอบุตัเิหต ุสารเสพตดิ และความรุนแรง 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  เป็นผู้ มีพฤตกิรรมตอ่ไปนี ้

1. ดแูลสขุภาพร่างกายของตนตามหลกัของสขุบญัญตัิ 

2. ไมใ่ช้สารเสพตดิใดๆทัง้สิน้ 

3. ไมก่่อเหตท่ีุนําไปสูก่ารทะเลาะวิวาทและความรุนแรง 

4. ไมมี่พฤตกิรรมทางเพศ 

5. ประเมินสถานการณ์ คาดคะเนความเส่ียงในสถานการณ์ตา่งๆ  

อยูเ่สมอ 

6. มีความยืดหยุน่ทางความคดิ 

7. มีสขุภาพจิตท่ีดี มีมมุมองเชงิบวก 

  ดี  เป็นผู้ มีพฤตกิรรม ตามข้อ 1-4 และ ข้อ 5 หรือข้อ 6 หรือข้อ 7  

ข้อใดข้อหนึง่ 

  พอใช้  เป็นผู้ มีพฤตกิรรม ตามข้อ 1-4 

  ปรับปรุง เป็นผู้ มีพฤตกิรรมไมค่รบตามข้อ 1-4 
2. จดัการกบัอารมณ์และความเครียดได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

  ระดับคุณภาพ    หมายถงึ 

  ดีเย่ียม  ควบคมุอารมณ์ โดยไมแ่สดงความฉนุเฉียวหรือไมพ่อใจด้วยคําพดู 

กิริยาอาการตอ่หน้าผู้ อ่ืนใช้เวลาวา่งในการปฏิบตักิิจกรรม  

ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือผอ่นคลายความเครียดได้ 

  ดี  ควบคมุอารมณ์ โดยไมแ่สดงความฉนุเฉียวหรือไมพ่อใจด้วยคําพดู  

กิริยาอาการตอ่หน้าผู้ อ่ืน ใช้เวลาวา่งเพ่ือผอ่นคลายความเครียด 

  พอใช้  ควบคมุอารมณ์ โดยไมแ่สดงความฉนุเฉียวหรือไมพ่อใจ 

ด้วยคําพดู กิริยาอาการตอ่หน้าผู้ อ่ืนเม่ือมีผู้ ชีแ้นะท้วงตงิ 

  ปรับปรุง ควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองไมไ่ด้ 

แสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองอยา่ง ไมเ่หมาะสม 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 4.1 งานวจัิยในประเทศ 

  ชลีุพร ดดังาม (2554) ได้ศกึษาความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้ พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม ปีการศกึษา 2554 

การวิจยัครัง้นี ้  มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต  ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม ปีการศกึษา 2554   

ได้กําหนดสมมตฐิานการวิจยัไว้วา่  ความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัสู ตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม  ปีการศกึษา  2554 โดย

ภาพรวมและ  รายด้านอยูใ่นระดบัปานกลางขึน้ไป  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียน

โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 สงักดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการ

สง่เสริมการศกึษาเอกชน  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2554 จํานวน 230 คน ซึง่ได้มา โดยวิธีการสุม่

อยา่งงา่ย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี ้ เป็นแบบสอบถามวดัความสามารถ

การใช้ทกัษะชีวิต ยดึกรอบแนว  คดิองค์ประกอบทกัษะชีวิตระดั บประถมศกึษา  4 องค์ประกอบ  ของสา

นกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale) ตาม

แนวคดิของลิเคร์ิท (Likert) 5 ระดบั ประกอบด้วย  ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  

ด้านการคดิวิเคราะห์ตดัสินใจและแก้ ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  ด้านละ 10 ข้อ รวม 1 ฉบบั จํานวน 40 ข้อ ผลการวิจยั

ปรากฏวา่ ความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกปร ะถม ปีการศกึษา  2554 มีความสามารถการใช้ทกัษะ ชีวิตโดย

ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้วา่  ความสามารถการ

ใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 ของนกัเรียนโรงเรียน

อสัสมัชญัแผนกประถม  ปีการศกึษา  2554 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลางขึน้ไป  เม่ือ

จําแนกรายด้านซึง่มีคะแนนเตม็ด้านละ 50 คะแนน ความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตท่ีได้จากคา่คะแนน

เฉล่ียของคะแนนแบบ  สอบถามวดัความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต  ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่

ในตนเองและผู้ อ่ืน มีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 42.49 รองลงมาได้แก่  ด้านการคดิวิเคราะห์ตดัสินใจ

และแก้ปัญหาอยา่งสร้าง สรรค์ ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพ

ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  มีความ  สามารถการใช้ทกัษะชีวิตท่ีได้จากคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั  39.49, 38.56 และ  

38.43 ตามลาดบั และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตโดยรวมทัง้

ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  (α – Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach) มีคา่เทา่กบั  .89 

และคา่ความเช่ือมัน่รายด้าน มีคา่ตัง้แต ่.71 ถึง .76 
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  ธิดา ฐิตพิานชิยางกรู (2550) ได้ศกึษาปั จจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่ความมัน่คงทาง

อารมณ์และความสามารถ ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ใน

เขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา่สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูสง่ผลทางบวกกบั

ความมัน่คงทางอารมณ์  อาจเน่ืองมาจากการปรับตวัจ ะเลือกแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ตา่งๆ เชน่ บทบาทสถานภาพของตนเองของผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ี

ต้องการและไมใ่ห้กระทบกระเทือนตอ่สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนนอกจากนีก้ารท่ีนกัเรียนมองโลกในแง่ดีจะ

เป็นแรงผลกัดนัให้สามารถจดัการอารมณ์และความเ ครียดได้สําเร็จ  ซึง่จะชว่ยให้นกัเรียนเกิดการ

พฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองได้เชน่กนั  ทัง้นีเ้น่ืองจากการมองโลกในแง่ดี  หมายถึง การรู้จกัมองหา  

แง่ดี แง่งาม แง่ท่ีเป็นคณุ  ท่ีซุกซอ่นซมึอยูใ่นงาน  ปัญหา อปุสรรค เหตกุารณ์ ในคําวิพากษ์วิจารณ์ตฉิิน

นินทา ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตแตล่ะวนั แล้วนํามาปรับปรุงความ คดิจติใจ ตลอดจนพฤตกิรรมและการงาน

ของตนให้แวววาวพรายพราวขึน้มาในทางท่ีสร้างสรรค์ตอ่ชีวิต 

  ปณิชา ดีสวสัดิ์ (2550) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้สกึเหน็คณุคา่ในตนเอง  

แรงจงูใจในการทํา งาน และคณุภาพชีวิตในการทํา งานของพนกังานโรงพ ยาบาลทหารผา่นศกึ  ได้

ผลการวิจยัวา่  พนกังานโรงพยาบาลทหารผา่นศกึมีความรู้ สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง  มีแรงจงูใจในการ

ทํางานอยูใ่นระดบัปานกลาง  พนกังานโรงพยาบาลทหารผา่นศกึท่ีมีเพศ  ระดบัการศกึษา  ลกัษณะงาน

และระดบัชัน้ตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในการทํา งานไมต่า่งกนั  อายุ อายงุาน  และระยะเวลาทํา งานใน

ตําแหนง่ปัจจบุนั  ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตในการทํา งาน ความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง  มี

ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตในการทํางานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.14 

  มนสันนัท์ รอดเชือ้จีน (2554) ได้ศกึษา การพฒันาตวับง่ชีท้กัษะชีวิตในบริบทของกลุ่ ม

สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  กลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 450 คน 

ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่  หลายขัน้ตอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ แบบวัดทกัษะชีวิต  การวิเคราะห์

ข้อมลูใช้การวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง  โดยใช้โปรแกรม  LISREL 8.52 ผลการวิจยัท่ี

สําคญั พบวา่โมเดล  ตวับง่ชีท้กัษะชีวิตท่ีพฒันาขึน้สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  (X 2 = 727.39        

df = 680, p = .10) โดย องค์ประกอบท่ีมีนํา้ หนกัความสําคญัในการบง่ชีท้กัษะชีวิต  ในบริบทของกลุม่

สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม  มากท่ีสดุ ได้แก่ องค์ประกอบทกัษะชีวิตด้านการ

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ  ความคดิ สร้างสรรค์  การตดัสินใจ  การแก้ปัญหา  การจดัการอารมณ์  เทา่กนั 

รองลงมาได้แก่  การส่ือสารอยา่ง  มีประสิทธิภาพ  การตระหนกัรู้ในตน  ความภาคภมูิใจในตนเอง  

การเห็นใจผู้ อ่ืน การสร้างสมัพนัธภาพ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการจดัความเครียดตามลําดบั 
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  สนุนัทา คะเนนอก และชีพสมุน  รังสยาธร (2551) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ

อบรมเลีย้งดจูากครอบครัว  ความภาคภมูิใจในตน เอง และภาวะผู้ นําของนิสตินกัศกึษามหาวิทยาลยั

ของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร  ได้ผลการวิจยัวา่  การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยปละละเลยและแบบเข้มงวด

กวดขนัมีความสมัพนัธ์เชงิลบกบัความภาคภมูใิจในตวัเอง การเลีย้งดแูบบประชาธิปไตยมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัความภาคภมูิใจในตนเอง 

  อรุณวรรณ บยุเทียบทิฆมัพร (2550) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชนด้วย             

พทุธภาวนา  : กรณีศกึษาคา่ยคณุธรรมวดัอโุมงค์  (สวนพทุธธรรม ) มีวตัถปุระสงค์  เพ่ือศกึษาวิธีการ

อบรมของคา่ยคณุธรรมวดัอโุมงค์  และเพ่ือศกึษาการพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชนด้วยพทุธภาวนา               

ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมคณุธรรมคา่ยวดัอโุมงค์  วิธีการศกึษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  

และการวิจยัภาคสนาม  ซึง่งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชงิสํารวจ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจยั  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  เยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  1 รุ่น และ  เยาวชนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 รุ่น รวมจํานวนทัง้หมด 4 รุ่น 400 คน การวิเคราะห์ข้อมลูได้ใช้คา่สถิตร้ิอยละ                

คา่มชัฌิมเลขคณิต  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลจากการศกึษาและวิจยัพบวา่  ด้านวิธีการฝึกอบรม

คา่ยคณุธรรมวดัอโุมงค์จะเน้นการอบรมตามหลกัพทุ ธภาวนา 4 คือ กายภาวนา  ศีลภาวนา จติภาวนา 

ปัญญาภาวนา  โดยการแบง่กลุม่และธรรมบรรยาย  เป็นวิธีท่ีมีประโยชน์  ทําให้มีความเข้าใจถึงเนือ้หา

สาระได้มาก  ด้านความเหมาะสมของการปฏิบตัิ  พบวา่ มีความเหมาะสมของการฝึกมากท่ีสดุ  คือ 

มารยาทชาวพทุธ  การเข้าร่วมกิจกรรมในฝึกอบรมพทุธ ภาวนาครัง้นี  ้ พบวา่ เป็นสิ่งท่ีชว่ยสนบัสนนุให้

นกัเรียนได้เรียนรู้ถึงคณุคา่ของอาหาร  ความกตญั�ู การเคารพบดิา  มารดา ครู อาจารย์ เป็นสิ่งท่ีควร

กระทํา ด้านเวลา พบวา่ ระยะเวลา  3 วนั 2 คืน มีความเหมาะสมกบั  การฝึกอบรมคณุธรรมคา่ย                      

วดัอโุมงค์ (สวนพุทธธรรม) และตารางเวลาการทํากิจกรรม  มีความเหมาะสม  สามารถปฏิบตัไิด้มาก  

และนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้มาก  ด้านวิทยากร  พบวา่  วิทยากรแตล่ะทา่นมีความรู้  

ความสามารถ  มีการเตรียมข้อมลูมาเป็นอยา่งดี  สามารถถ่ายทอดและให้ความรู้ตามเนือ้หาสาระของ

หลกัสตูรได้มากท่ีสดุหลงัจากผา่นการอบรม ทําให้นกัเรียนเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัหลกัพทุธภาวนาได้

มาก ด้านกายภาวนา  นกัเรียนได้ฝึกฝนตนเอง  การเจริญภาวนาในอิริยาบถตา่ง  ๆ ได้มาก ด้านศีล

ภาวนา นกัเรียนได้ฝึกฝนควบคมุตนเองให้อยูใ่นกฎ  กตกิา ควบคมุสํารวมอินทรีย์ทัง้  5 ได้มาก ด้าน

จติตภาวนา  ได้ฝึกฝนตนเองในการทําสมาธิได้มากท่ีสดุ  ด้านปัญญาภาวนา  มีความเข้าใจในการฟัง

ธรรมบรรยายได้มาก  มองเห็นโทษของอบายมขุ  ได้มองเห็นคณุคา่ของการเป็นลกูท่ีดี  เยาวชนท่ีเข้ารับ

การอบรมมีข้อเสนอแนะในการอบรม  พอสรุปได้ดงันีคื้อ  1. ขอเพิม่เวลาพกัมากขึน้  2. ควรมีส่ือและ

เทคโนโลยีในการทํากิจกรรม 3. เพิ่มนนัทนาการ  เกมธรรมะ  และกิจกรรมท่ีสนกุสนาน  4. ปรับปรุงเร่ือง

นํา้ 5. การนําเสนอหลกัธรรมท่ีมีตวัอยา่ง ฟังแล้วเข้าใจงา่ย 
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 4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

  คราฟ (Craft. 1988) ได้ศกึษาทศันคตขิองชมุชนตอ่การจดัการศกึษาและระดบัการมีสว่น

ร่วมในกิจการของโรงเรียน  ท่ีจะทําให้ทศันคตขิองชมุชนตอ่โรงเรียนดีขึน้จดุมุง่หมายคือ  ต้องการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการมีสว่นร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกบัทศันคตติอ่สถานศกึษาของรัฐ  

ผลการศกึษาพบวา่ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการมีสว่นร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกบัทศันคตติ่ อ

สถานศกึษาของรัฐ  มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งระดบัทศันคตกิบัระบบโรงเรียนแตล่ะสิ่งแวดล้อม  แตไ่ม่

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตขิองชมุชนกบัสิ่งแวดล้อมหรือทศันคตขิองชมุชนกบัระดบัการเข้าร่วมใน

กิจการของโรงเรียน 

  แฮร์ริส (Harris. 1998) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรี ยนกลุม่ตวัอยา่งในเมืองนามิ

เบียนกบัชมุชน ตามกรอบความคดิ ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชมุชนมีสว่นร่วมสง่เสริมคณุภาพ

การจดัการศกึษา  และการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน  ก่อน

การศกึษา  พบวา่ก่อนท่ีนามิเบียนจะทําความตกลงกบัประเทศในทวีปยโุรป  ชมุชนจะเป็นองค์กรท่ีมี

บทบาทโดยตรงในการดแูลการจดัการศกึษา  โดยการฝึกอบรมเยาวชน  จะทํางานร่วมมือกบัทาง

โรงเรียน ภายหลงัมีการนําระบบการจดัการศกึษามาจากทวีปยโุรปมาใช้  ราวต้นศตวรรษท่ี  18 ทําให้

ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาน้อยลง  แตบ่คุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน วิชาชีพการ

จดัการเรียนการสอนเข้ามาแทนท่ีในชว่งนัน้ กระทรวงศกึษาธิการของนามเิบียนได้กําหนดเป้าหมายให้

ทกุหนว่ยงาน  เข้ามามีบทบาทในการจดัการศกึษา  และยงัคงเน้นบทบาทท่ีสําคญัของชมุชนในการจดั

การศกึษา ความสําคญัของความร่วมมือระหวา่งชมุชน  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการจดักา รศกึษาทกุฝ่าย  

เพ่ือสร้างสรรค์และดําเนินการให้บรรลเุป้าหมายของวตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 

  คงิ (King. 1996) ได้ศกึษาวิจยัใน ค.ศ. 1995 เร่ืองการรับรู้ของครูผู้สอนตอ่การมีสว่นร่วม

ของผู้ปกครอง  ของโรงเรียนชนบท  ในนิว ฟาวด์ แลนด์ ผลการวิจยัพบวา่  โรงเรียนต้องพยา ยามท่ีจะ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปกครองกบัโรงเรียนให้  แนน่แฟ้นย่ิงขึน้  การดงึเอาความคิดสร้างสรรค์ 

ความรู้ ความเข้าใจ  และสตปัิญญาของครู  นกัเรียน  ผู้ปกครองและสมาชิกของชมุชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาต้องปรับปรุงความสมัพั นธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชมุชน ซึง่ต้องมีการวางแผนเป็นอยา่งดีบนพืน้ฐานของกระบวนการวิจยั  การสนบัสนนุ  โดย

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในท้องถ่ิน และการจดักิจกรรมโดยคณะกรรมการของโรงเรียน 

  สลิกเกอร์ และคนอ่ืน ๆ (Slicker; others. 2003) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ

การเลี ย้งดขูองพอ่แมต่อ่การพฒันาทกัษะชีวิตของวยัรุ่นตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุม่

ตวัอยา่งท่ีศกึษาเป็นนกัเรียนในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี  1 ในมหาวิทยาลยัมิทเซาท์  จํานวน 660 คน 

แบง่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.2 และเพศชายร้อยละ 22.7 มีคา่เฉล่ียอายุ  17.9 ปี โดยการสํารวจกา รรับรู้
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ในพฤตกิรรมการเลีย้งดขูองพอ่แมแ่ละการรับรู้ของทกัษะชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่แบง่ออกเป็น  4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการส่ือสารระหวา่งบคุคล  ด้านการตดัสนิใจด้านการดแูลรักษาสขุภาพ  และด้านการพฒันา

เอกลกัษณ์ของตนเอง ผลจากการศกึษาพบวา่ การพฒันาทกัษะชีวิตของวยัรุ่นทัง้ 4 ด้าน มีความสมัพนัธ์

กบัรูปแบบการเลีย้งดขูองพอ่แมร่ะดบัสงู 

  ซปิโปรา, เมย์ราฟ และจดีู  ้ (Zipora, Merav; & Judy. 2005) ได้ศกึษาผลของการฝึก

ทกัษะชีวิตตอ่การรับรู้ของครูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและความเช่ือในความสามารถแหง่ตนซึง่มุง่เน้น

ทกัษะชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมายแหง่ชีวิตและการพฒันาเอกลกัษณ์แหง่ตนด้านการตดัสนิใจ

และการแก้ปัญหา ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล และด้านการรักษาสขุภาพร่างกายโดยกลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการศกึษาแบง่ออกเป็น  3 กลุม่ จํานวน 214 คน แบง่เป็นกลุม่ท่ี  1 คือกลุม่ครูท่ีไมไ่ด้รับการฝึก

ทกัษะชีวิต กลุ่มท่ี 2 คือ กลุม่ครูท่ีได้รับการฝึก  1 ปี และกลุม่ท่ี 3 คือ กลุม่ครูท่ีได้รับการฝึกทกัษะชีวิต   

2 ปี ผลจากการศกึษาพบวา่  กลุม่ครูท่ีได้รับการฝึกทกัษะชีวิต  2 ปี มีระดบัคะแนนในการรับรู้

สภาพแวดล้อมและคะแนนในการเช่ือความสามารถแหง่ตนมากกวา่กลุม่อ่ืน 

  จากแนวคดิแล ะเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั การพฒันาทกัษะชีวิต  ผู้รายงานได้นํา             

กรอบแนวคดิดงักลา่วมาประยกุต์ใช้ในการดําเนิน กิจกรรม การพฒันาทกัษะชีวิต ซึง่ขบัเคล่ือนผา่น

กระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนใน  สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ และการ

ฝึกปฏิบตัจิากกิจกรรม ทัง้ในและนอกห้องเรียน รวมทัง้การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนโดยผู้ปกครอง                 

มีสว่นร่วม 
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บทที่ 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษา ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ตามลําดบัขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1.  ประชากร 

1) ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมล

ประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sample) เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2556 

จํานวน 34 คน 

3) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) จํานวน 

1 คน ครูท่ีสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 5 คน ประธานกรรมการสถานศกึษา จํานวน  1 คน 

ประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ปร ะถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 1 คน และผู้ปกครอง

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 2 คน   

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนากลุม่ 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

1. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกบักลุม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 ใน 4 ด้าน คือ 1) การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 2) การวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 3) การจดัการอารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี          

กบัผู้ อ่ืน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 

  5 หมายถึง ระดบัความคดิเห็น มากท่ีสดุ 

  4 หมายถึง ระดบัความคดิเห็น มาก 

  3 หมายถึง ระดบัความคดิเห็น ปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็น น้อย 

  1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็น น้อยท่ีสดุ 

2. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้สําหรับการสนทนากลุม่ (Focus Group)โดยการกําหนด               

คําถามเฉพาะเจาะจงและชดัเจน เพ่ือสามารถเปรียบเทียบคําตอบของแตล่ะคนได้สะดวกขึน้ ในประเดน็

ข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ดงัปรากฏในภาคผนวก) 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ผู้ วิจยัดําเนนิการตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ศกึษาเอกสาร   ตํารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  แล้วนํามาสรุปเป็น กรอบแนวคดิในการ

สร้างคําถาม  

 2. ศกึษาวิธีสร้างแบบสอบถามของบญุชม ศรีสะอาด (2554: 63 – 71) 

 3. สร้างแบบสอบถาม และ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเ พ่ือใช้ในการสนทนากลุม่ ให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์ท่ีใช้ในงานวิจยั 

 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องในด้าน

ภาษา เนือ้หา หลงัจากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนํา 

 5. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ี ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาคา่ 

IOC (Item – Objective Congruence Index) โดยผู้ เช่ียวชาญสาขาการบริหารการศกึษา และ สาขา

การวดัผลการศกึษา จํานวน 5 ทา่น เป็นผู้พจิารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกบันิยาม

ศพัท์เฉพาะ ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของก ารใช้ภาษาในข้อคําถาม จากนัน้พจิารณาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่ 0.50 ขึน้ไป ได้ข้อคําถาม 40 ข้อ มีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 

1.00 และผู้ เช่ียวชาญแนะนําให้เพิม่ข้อคําถามอีก 2 ข้อ   



72 

 
 6. ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะแล้วจดัทําฉบบั สมบรูณ์ แล้ว

นําไปจดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ผู้ วิจยัตดิตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้ อํานวยการ

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผู้ปกครอง

กลุม่ตวัอยา่งในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) 

 2.  ผู้ วิจยันําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ท่ีออกโดยบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พร้อมแบบสอบถามตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ อํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) 

เพ่ือขออนญุาตแจกแบบสอบถาม 

 3.  ผู้ วิจยันําแบบสอบถาม ไปเก็บข้อมลู ด้วยตนเองท่ีโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) 

โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ปกครองนั กเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 34 ฉบบั 

ได้รับคืน 34 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 

 4.  การสนทนากลุม่ (Focus Group) ประเดน็ ข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะชีวิตของ

นกัเรียน โดยมีกลุม่ผู้ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informant) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู ประธานกรรมการ

สถานศกึษา ประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และผู้ปกครองนกัเรียน

ท่ีกําลงัเรียนอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ทัง้หมด 10 คน เพ่ือรับฟังความคดิเห็น

ท่ีหลากหลายจากคนหลายกลุม่ จากผู้ ท่ีมีประสบการณ์หรือมีความเก่ียวข้องกบัประเดน็การสนทนา 

ผู้ วิจยักําหนดประเดน็หลกัในการสนทนา 3 ประเดน็ โดยแตล่ะประเดน็จะใช้คําถามเพ่ือสนบัสนนุให้ได้

ข้อมลูท่ีสมบรูณ์มากขึน้ นําเสนอประเดน็การสนทนาและคําถามสนบัสนนุ (ดงัปรากฏในภาคผนวก )         

มีการบนัทกึข้อมลูเพ่ือนํามาสรุปเป็น ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรม พฒันาทกัษะชีวิต  ซึง่มีการใช้

กระบวนการกลุม่ (Group Dynamics) เข้ามาชว่ยในการกระตุ้นให้มีการเคล่ือนไหวในกลุม่ผู้สนทนา 

เพ่ือให้อภิปรายในเร่ืองเดียวกนั และแสดงความคดิเห็นร่วมกนั ผู้ วิจยัจะสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชิกกลุม่ 

และจดบนัทกึเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

5. การจดักระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ผู้ วิจ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทาง

สถิต ิซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
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2.1 วิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้วยการหาคา่ร้อยละ (Percentage) และ

นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง 

 

2.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกั บผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และหาคา่ความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม แล้วนําคา่เฉล่ียท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล                  

ความหมาย (บญุชม ศรีสะอาด. 2554: 100) ดงันี ้

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 5  ระดบัความคดิเห็น มากท่ีสดุ   หมายถึง  5 ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ดีเย่ียม 

 4  ระดบัความคดิเหน็ มาก    หมายถึง 4 ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ดี 

 3  ระดบัความคดิเห็น ปานกลาง  หมายถึง  3 ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ปานกลาง 

 2  ระดบัความคดิเห็น น้อย    หมายถึง 2 ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต พอใช้ 

 1  ระดบัความคดิเห็น น้อยท่ีสดุ   หมายถึง  1 ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต                    

           ผา่นเกณฑ์ขัน้ต่ํา 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

คา่เฉล่ีย   ความหมาย 

4.51 – 5.00   ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ดีเย่ียม 

3.51 – 4.50  ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ดี 

2.51 – 3.50   ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ปานกลาง 

1.51 – 2.50  ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต พอใช้ 

1.00 – 1.50   ระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑ์ขัน้ต่ํา 

 

3. วิเคราะห์ ข้อมลูเปรียบเทียบ ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  โดยผู้ปกครอง            

กบัเกณฑ์การประเมนิผลการพฒันาทกัษะชี วิตของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังาน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  โดยเกณฑ์ในการกําหนดระดบัความสามารถ ผู้ วิจยันําคา่เฉล่ีย                         

มาวิเคราะห์  โดยใช้การทดสอบที (t–test) แบบกลุม่ตวัอยา่งกลุม่เดียว (One sample) โดยกําหนด

เกณฑ์ชว่งความเช่ือมัน่สําหรับการประมาณคา่ผลตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรซึง่กําหนดไว้ดงันี ้

 คา่เฉล่ีย 4.51 ขึน้ไป มีระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิต ดีเย่ียม 

 คา่เฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป มีระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิต ดี  
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 คา่เฉล่ีย 2.51 ขึน้ไป มีระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิต ปานกลาง  

 คา่เฉล่ีย 1.51 ขึน้ไป มีระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิต พอใช้ 

 และคา่เฉล่ียต่ํากวา่ 1.51 มีระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑ์ขัน้ต่ํา 

4. นําข้อมลูเชงิคณุภาพท่ีได้จากการสนทนากลุม่ (Focus Group) มาวิเคราะห์เนือ้หาและ  

จดัหมวดหมู่  (Content Analysis) แล้วแจกแจงความถ่ี หาจํานวนร้อยละ (Percentage) ของแตล่ะ

คําตอบ 

6. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 

หรือ IOC (Item Objective Congruence Index) 

2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 สถิตพืิน้ฐาน 

1) คา่ร้อยละ (Percentage) 

2) คา่เฉล่ีย (Mean)  

3) คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.2 สถิตท่ีิใช้ในการจําแนกเกณฑ์ในการกําหนดระดบัความคดิเห็น และระดบัความสามารถ

ในการใช้ทกัษะชีวิต ใช้การทดสอบที (t-test) แบบกลุม่ตวัอยา่งกลุม่เดียว (One sample) 

2.3 สถิตท่ีิใช้ในการ วิเคราะห์คณุภาพท่ีได้จากการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดย

วิเคราะห์เนือ้หาและจดัหมวดหมู ่(Content Analysis) การแจกแจงความถ่ี จํานวนร้อยละ (Percentage)  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน                              

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

มีดงัตอ่ไปนี ้

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูตรงกนั ผู้ วิจยัจงึได้

กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

  n     แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  X    แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 

  S.D. แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

2. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่เป็น  3 ตอน ตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 ตอนท่ี  2 การเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6โรงเรียน

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครตามความคดิเห็นของผู้ปกครอง

กบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทุิศ)   

 ตอนท่ี 3 การ วิเคราะห์ แนวทาง ในการ พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนบางจาก                   

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดงัตาราง 1 – ตาราง 5 

 

ตาราง 1  คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา  

ปีท่ี 6  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  โดยรวม

และรายด้าน 

 

การพฒันาทกัษะชีวิต 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D. แปลผล 

1.  ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้ อ่ืน 4.26 .62 ดี 

2. ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  4.33 .58 ดี 

3. ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 4.38 .65 ดี 

4.  ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 4.50 .55 ดี 

รวม 4.37 .60 ดี 

 

 จากตาราง 1 แสดงผลการพฒันาทกัษะชี วิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน             

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมมี ความสามารถ            

อยูใ่นระดบั ดี มีคา่เฉล่ีย  ( X = 4.38 , S.D. = .60) เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีความสา มารถ          

อยูใ่นระดบั ดีทกุด้าน  โดยมีคา่เฉล่ียดงันี ้  ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน                       

( X = 4.26 , S.D. = .62) ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ( X = 4.33 ,         

S.D. = .58) ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด  ( X = 4.38 , S.D. = .65) และด้านการสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน ( X = 4.50 , S.D. = .55) 
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ตาราง 2  คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา   

 ปีท่ี 6  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

 

ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D แปลผล 

1. นกัเรียนบอกสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบหรือภาคภมูิใจได้ 4.09 .71 ดี 

2. นกัเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 4.44 .66 ดี 

3. นกัเรียนมีความประหยดัในการใช้วสัดใุห้คุ้มคา่ 3.74 .62 ดี 

4. นกัเรียนสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ได้สําเร็จ 4.15 .70 ดี 

5. นกัเรียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากความคดิและจนิตนาการ           

ให้ผู้ อ่ืนยอมรับได้ 

4.03 .72 ดี 

6. นกัเรียนแสดงความสามารถท่ีตนเองภาคภมูใิจ 4.29 .63 ดี 

7. นกัเรียนถ่ายทอดความคดิและวิธีการทํางานของตนเอง

ให้กบัผู้ อ่ืน 

4.29 .63 ดี 

8. นกัเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึ การ

กระทํา ของตนเองด้วยความมัน่ใจ 

4.68 .47 ดีเย่ียม 

9. นกัเรียนยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีเหตผุล 4.21 .59 ดี 

10. นกัเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน

ชมุชน / โรงเรียน 

4.38 .60 ดี 

11. นกัเรียนบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 4.53 .51 ดีเย่ียม 

12. นกัเรียนบอกจดุด้อย หรือสิ่งท่ีควรแก้ไขของตนเองได้ 4.26 .62 ดี 

รวม 4.26 .62 ดี 

 

 จากตาราง 2 แสดงผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน            

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ด้านการตระหนกั รู้และเห็น

คณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน โดยรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบั ดี มีคา่เฉล่ีย ( X = 4.26 , S.D. = .62)  
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เม่ือพจิารณารายข้อ พบวา่ นกัเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึ การกระทํา ของตนเองด้วย

ความมัน่ใจ และนกัเรียนบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเ องได้ มีความสามารถอยูใ่นระดบั ดีเย่ียม                   

โดยมีคา่เฉล่ีย ( X = 4.68, S.D. = .47) และ ( X = 4.53 , S.D. = .51) ตามลําดบั  สว่นข้ออ่ืนๆ                 

อยูใ่นระดบั ดี 

 

ตาราง 3  คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร           

 ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

 

ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D แปลผล 

1. นกัเรียนใช้เหตผุลและข้อมลูท่ีถูกต้องในการแก้ปัญหา          

ในชีวิตประจําวนั 

4.62 .49 ดีเย่ียม 

2. นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนไมมี่ความขดัแย้ 4.29 .63 ดี 

3. นกัเรียนประเมนิความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชญิ                    

ในชีวิตประจําวนัอยา่งมีเหตผุล 

4.06 .65 ดี 

4. นกัเรียนตดัสนิใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยา่ง

เหมาะสม 

4.24 .65 ดี 

5. นกัเรียนรู้จกัใช้วิธีการท่ีนุม่นวลในการแก้ปัญหา 4.62 .49 ดีเย่ียม 

6. นกัเรียนมีสว่นร่วมเสนอความคดิเหน็ในการทํางาน

ร่วมกนัด้วยเหตผุลท่ีดี 

4.09 .62 ดี 

7. นกัเรียนสร้างผลงานและแสดงผลงานท่ีเกิดจากความคดิ

เช่ือมโยง และจินตนาการ 

4.24 .61 ดี 

8. นกัเรียนหลีกเล่ียงการถกูชกัชวนไปในสถานท่ีท่ีเส่ียงตอ่

ปัญหาสขุภาพ / ความไมป่ลอดภยั 

4.62 .49 ดีเย่ียม 

9. นกัเรียนตดิตามขา่วสาร เหตกุารณ์ จากส่ือตา่งๆ และ

นํามาสนทนากบัผู้ อ่ืน 

4.32 .48 ดี 

10. นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา และตดัสินใจเลือกแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง เหมาะสม 

4.24 .65 ดี 

รวม 4.33 .58 ดี 
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 จากตาราง 3 แสดงผลการพฒันาทกัษะชีวิตข องนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน            

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ 

และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรร ค์ โดยรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย ( X = 4.33, S.D. = .58) 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ นกัเรียนใช้เหตผุลและข้อมลูท่ีถู กต้องในการแก้ปัญห าในชีวิตประจําวนั  

นกัเรียนรู้จกัใช้วิธีการท่ีนุม่นวลในการแก้ปัญหา  และนกัเรียนหลีกเล่ียงการถกูชกัชวนไปในสถานท่ี                 

ท่ีเส่ียงตอ่ปัญหาสขุภาพ / ความไมป่ลอดภยั  มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี เย่ียม  โดยมีคา่เฉล่ีย                   

( X = 4.62 , S.D. = .49) สว่นข้ออ่ืนๆ อยูใ่นระดบั ดี 

 

ตาราง 4  คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร                      

ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 
 

ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D แปลผล 

1. นกัเรียนจําแนกอารมณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ 4.09 .67 ดี 

2. นกัเรียนแสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

4.35 .77 ดี 

3. นกัเรียนควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองในสถานการณ์

ตา่งๆ ได้ 

4.65 .49 ดีเย่ียม 

4. นกัเรียนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วย

วิธีการท่ีเหมาะสม 

4.41 .70 ดี 

5. นกัเรียนมีวิธีการผอ่นคลายอารมณ์ท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดความเครียด 4.24 .70 ดี 

6. นกัเรียนสร้างกําลงัใจให้ตนเอง 4.65 .49 ดีเย่ียม 

7. นกัเรียนมีวิธีเสนอทางออกของข้อขดัแย้งในกลุม่เพ่ือนด้วย

เหตผุลข้อเท็จจริงท่ีถกูต้อง 

4.26 .67 ดี 

8. นกัเรียนสร้างความสขุให้กบัตนเอง เชน่ การทําในสิ่งท่ีตวัเอง

ชอบ / เลีย้งสตัว์ / ปลกูต้นไม้ / ฟังเพลง / เลน่ดนตรี ฯลฯ 

4.29 .68 ดี 

9. นกัเรียนให้ความสําคญักบัการออกกําลงักาย 4.44 .66 ดี 

10. นกัเรียนเป็นคนสนกุสนานและมีอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 4.38 .65 ดี 

รวม 4.38 .65 ดี 
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 จากตาราง 4 แสดงผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน             

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการจดัการอารมณ์และ

ความเครียด โดยรวม มีความสามารถอยูใ่นระดบั ดี มีคา่เฉล่ีย ( X = 4.38 , S.D. = .65) เม่ือพิจารณา

รายข้อพบวา่ นกัเรียนควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองในสถานการณ์ตา่งๆ และนกั เรียนสร้าง

กําลงัใจให้ตนเอง มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี เย่ียม โดยมีคา่เฉล่ีย ( X = 4.65 , S.D. = .49) สว่นข้อ

อ่ืนๆ อยูใ่นระดบั ดี 

 

ตาราง 5  คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร                      

ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

 

ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D แปลผล 

1. นกัเรียนมีความสขุท่ีได้อยูก่บัครอบครัว / เพ่ือนในชัน้เรียน 4.50 .62 ดี 

2. นกัเรียนแสดงออกถึงความรัก ความกตญั�ตูอ่ผู้ปกครอง / 

ครู ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

4.53 .48 ดีเย่ียม 

3. นกัเรียนใช้ภาษาพดู ภาษากายท่ีทําให้ผู้ อ่ืนผอ่นคลาย     

สบายใจ 

4.60 .49 ดีเย่ียม 

4. นกัเรียนเตม็ใจแนะนํากระบวนการทํางานให้กบัเพ่ือน 4.29 .63 ดี 

5. นกัเรียนช่ืนชมความสําเร็จในการกระทําท่ีดีของเพ่ือน 4.47 .62 ดี 

6. นกัเรียนปฏิเสธในสิ่งท่ีควรปฏิเสธได้โดยไมเ่สียสมัพนัธภาพ 

หรือเสียนํา้ใจ 

4.56 .50 ดีเย่ียม 

7. นกัเรียนมีวิธีการขอความชว่ยเหลือเม่ืออยูใ่นภาวะวิกฤตได้ 4.38 .49 ดี 

8. นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนและมี

ความสําเร็จจากการสร้างสรรค์ร่วมกนั 

4.59 .50 ดีเย่ียม 

9. นกัเรียนไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน เชน่ ไมห่ยิบฉวยของใช้ผู้ อ่ืน  

ไมด่หูมิ่น ล้อเลียนเพ่ือน ฯลฯ 

4.53 .62 ดีเย่ียม 

10. นกัเรียนปฏิบตัติามกฎ ข้อตกลง ของครอบครัว / โรงเรียน 4.58 .54 ดีเย่ียม 

รวม 4.50 .55 ดี 
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 จากตาราง 5 แสดงผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน            

บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างสมัพนัธภาพ              

ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน โดยรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย ( X = 4.50 , S.D. = .55) เม่ือพิจารณา

รายข้อ พบวา่ นกัเรียนแสดงออกถึงความรัก ความกตญั�ตูอ่ผู้ปกครอง / ครู ในโอกาสท่ีเหมาะสม  

นกัเรียนใช้ภาษาพดู ภาษากายท่ีทําให้ผู้ อ่ืนผอ่นคลายสบายใจ  นกัเรียนปฏิเสธใ นสิ่งท่ีควรปฏิเสธได้

โดยไมเ่สียสมัพนัธภาพ หรือเสียนํา้ใจ นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนและมีความสําเร็จจาก

การสร้างสรรค์ร่วมกนั  และนกัเรียนไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ื น เชน่ ไมห่ยิบฉวยของใช้ผู้ อ่ืน ไมด่หูมิ่น 

ล้อเลียนเพ่ือน ฯลฯ  มีความสามารถอยูใ่นร ะดบัดีเย่ียม โดยมีคา่เฉล่ีย ( X = 4.53 – X = 4.60)                     

สว่นข้ออ่ืนๆ อยูใ่นระดบั ดี 

 

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเ ขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครตามความคดิเห็น

ของผู้ปกครองกบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก                         

(โกมลประเสริฐอทิุศ)  ดงัตาราง 6  

 

ตาราง 6  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการประเมิน ระดบัการพฒันา 

 ทกัษะชีวิตตามความคดิเห็นของผู้ปกครองกบัผลการประเมินระดบัความสามารถในการใช้ 

 ทกัษะชีวิตของโรงเรียน โดยรวมและ รายด้าน 

 

ผลการพฒันาทกัษะชีวิต 

การประเมินของผู้ปกครอง การประเมินของโรงเรียน 

X  S.D ระดบัความ X
สามารถ 

 S.D ระดบั

คณุภาพ 

1.  ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ใน

ตนเองและผู้ อ่ืน 

4.26 .62 ดี 3.92 .55 ดี 

2. ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค์ 

4.33 .58 ดี 3.69 .63 ดี 

3. ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 4.38 .65 ดี 3.68 .59 ดี 

4.  ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 4.50 .55 ดี 3.93 .44 ดี 

รวม 4.37 .60 ดี 3.81 .55 ดี 
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 จากตาราง 6 แสดงการ เปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา               

ปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จากการ

ประเมินระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตตามความคดิเหน็ของผู้ปกครอง เปรียบเทียบกบัการประเมินระดบั

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ของโรงเรียน พบวา่ผลการพฒันาทกัษะชีวิต จากการประเมนิ ตาม

ความคดิเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมมีความสามารถอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย ( X  = 4.37 , S.D. = .60) 

และเม่ือพิจารณา ผลการประเมินระดบั ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ของโรงเรียน โดยรวม                     

มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย ( X  = 3.81 , S.D. = .55) เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านจากการ

ประเมินระดบัการพฒันาทกัษะชีวิตตามความคดิเหน็ของผู้ปกครอง พบวา่ มีความสามารถอยูใ่นระดบั

ดีทกุด้าน โดยมีคา่เฉล่ียดงันี ้ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ( X = 4.26 ,                  

S.D. = .62) ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ( X = 4.33 , S.D. = .58)               

ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด  ( X = 4.38 , S.D. = .65) และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

กบัผู้ อ่ืน ( X = 4.50 , S.D. = .55)  

 เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านจาก การประเมินระ ดบัความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ของ

โรงเรียน พบวา่  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีทกุด้าน โดยมีคา่เฉล่ียดงันี ้  ด้านการตระหนกัรู้และเห็น

คณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ( X = 3.92 , S.D. = .55) ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์  ( X = 3.69 , S.D. = .63) ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด  ( X = 3.68 ,                  

S.D. = .59) และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน ( X = 3.93 , S.D. = .44) 

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ แนวทาง ในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนบางจาก                

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครท่ีได้จากการสนทนากลุม่ (Focus Group)               

ดงัตาราง 7 – 10  
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ตาราง 7 แสดงคา่ความถ่ี ร้อยละของแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก  

 (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการสง่เสริมให้นกัเรียน 

 มีความภาคภมูิใจ เช่ือมัน่ในตนเอง และผู้ อ่ืน ( n = 10) 

 

ท่ี แนวทางในการพฒันาทกัษะของนกัเรียน ความถ่ี ร้อยละ 

1 ครูต้อง มีการสร้าง ความเช่ือมัน่ให้กบันกัเรียนทุ กสถานการณ์          

ท่ีโอกาสอํานวย 

5 50.00 

2 การจดักิจกรรมประกวดผลงานนกัเรียน เชน่ การวาดภาพ             

การร้องเพลง  

5 50.00 

3 การเชดิชเูกียรตแิก่นกัเรียนท่ีชว่ยเหลือผู้ อ่ืน บําเพญ็ประโยชน์              

สร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน 

3 30.00 

4 การให้รางวลัเพ่ือเป็นกําลงัใจแก่นกัเรียนท่ีสง่การบ้านครบ 2 20.00 

5 นํารุ่นพ่ีท่ีประสบความสําเร็จมาพบปะ พดูคยุ กบันกัเรียน 2 20.00 

6 การให้กําลงัใจกบันกัเรียนเม่ือเขาทําพลาด เชน่ การแขง่กีฬา  2 20.00 

7 ไมต่ดัสนิคณุคา่นกัเรียนโดยใช้ประสบการณ์สว่นตวัของครู 1 10.00 

8 การช่ืนชมนกัเรียนท่ีเข้าเรียนตรงเวลา 1 10.00 

9 การจดักิจกรรมเชดิชแูละถ่ายภาพนกัเรียนท่ีแตง่กายถกูระเบียบ 1 10.00 

 

  จากตาราง 7 แสดงแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน  โรงเรียนบางจาก  (โกมล

ประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความภาคภมูใิจ 

เช่ือมัน่ในตนเอง และผู้ อ่ืน พบวา่ ครูต้องความเช่ือมัน่ให้กบันกัเรียนทกุสถานการณ์ท่ีโอกาสอํานวย  

และการจดักิจกรรมประกวดผลงานนกัเรียน เชน่ การวาดภาพ การร้องเพลง อยูใ่นลําดบัมากท่ีสดุ   

ร้อยละ 50 รองลงมาคือ การเชดิชเูกียรตแิก่นกัเรียนท่ีชว่ยเหลือผู้ อ่ืน บําเพ็ญประโยชน์ สร้างช่ือเสียงให้

โรงเรียน ร้อยละ 30 ตามลําดบั 
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ตาราง 8  แสดงคา่ความถ่ี ร้อยละของแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก  

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการเคารพสิทธิของคนอ่ืน           

(n = 10) 

 

ท่ี แนวทางในการพฒันาทกัษะของนกัเรียน ความถ่ี ร้อยละ 

1 การรักษาเวลา และตรงตอ่เวลา 6 60.00 

2 การศกึษาเรียนรู้นอกสถานท่ี หรือแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เชน่                  

วดั ชมุชน 

4 40.00 

3 การฝึกรุ่นน้องให้เคารพเช่ือฟังรุ่นพ่ี 3 30.00 

4 การสร้างกฎ ข้อตกลงร่วมกนัในชัน้เรียนในรายวิชา  2 20.00 

5 การฝึกการทํางานเป็นกลุม่ 2 20.00 

6 การจดักิจกรรมปลกูฝังประชาธิปไตย 1 10.00 

 

 จากตาราง 8 แสดง แนวทาง ในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน โรงเรียนบางจาก           

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ด้านการเคารพสิทธิของคนอ่ืน  พบวา่ 

การรักษาเวลา และตรงตอ่เวลา  อยูใ่นลําดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 60 รองลงมาคือ การศกึษาเรียนรู้                     

นอกสถานท่ี หรือแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เชน่ วดั ชมุชน  ร้อยละ 40 การฝึกรุ่นน้องให้เคารพเช่ือฟังรุ่นพ่ี                    

ร้อยละ 30 ตามลําดบั 
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ตาราง 9  แสดงคา่ความถ่ี ร้อยละของแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก  

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านความสามารถในการจดัการ

ปัญหาและความขดัแย้งในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม ( n = 10) 

 

ท่ี แนวทางในการพฒันาทกัษะของนกัเรียน ความถ่ี ร้อยละ 

1 การจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นมิตร ให้นกัเรียนรู้สกึผอ่น

คลาย อบอุน่ 

5 50.00 

2 การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนคดิบวก 3 30.00 

3 การจดักิจกรรมให้นกัเรียนฝึกการคดิวิเคราะห์ จากขา่ว 

ภาพยนตร์ 

2 20.00 

4 การจดัสถานการณ์สมมตุใิห้นกัเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ 1 10.00 

5 การฝึกให้นกัเรียนกําหนดเป้าหมายในสิ่งท่ีตนต้องการ 1 10.00 

 

 จากตาราง 9 แสดง แนวทาง ในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน โรงเรียนบางจาก           

(โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ด้านความสามารถในการจดัการ

ปัญหาและความขดัแย้งในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม พบวา่ การจดับรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี

เป็นมิตร ให้นกัเรียนรู้สกึผอ่นคลาย อบอุน่ อยูใ่นลําดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 50 รองลงมา  คือ การจดั

กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนคดิบวก  ร้อยละ 30 การจดักิจ กรรมให้นกัเรียนฝึกการคดิวิเคราะห์ จาก

ขา่ว ภาพยนตร์ ร้อยละ 20 ตามลําดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

ตาราง 10  แสดงคา่ความถ่ี ร้อยละของแนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก  

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ด้านการรู้จกัความถนดั

บคุลกิภาพ และการควบคมุอารมณ์ของตนเอง (n = 10) 

 

ท่ี แนวทางในการพฒันาทกัษะของนกัเรียน ความถ่ี ร้อยละ 

1 การจดัเวทีแสดงความสามารถของนกัเรียนอยา่งน้อยปีละ               

1 ครัง้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบันกัเรียน 

6 60.00 

2 การฝึกสมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 5 50.00 

3 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเลน่ดนตรี 4 40.00 

4 การจดักิจกรรมสง่เสริมการพฒันาสต ิและอารมณ์ให้นิ่ง สงบ 

เชน่ การสร้างสรรค์ผลงานจากงานศลิปะ  

3 30.00 

5 การจดักิจกรรมจินตคณิต 3 30.00 

6 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการวาดรูป 2 20.00 

7 การฝึกให้นกัเรียนนบัเลข 1 10.00 
 

  จากตาราง 10 แสดง แนวทาง ในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน โรงเรียนบางจาก           

(โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จกัความถนดับคุลกิภาพ 

และการควบคมุอารมณ์ของตนเอง พบวา่ การจดัเวทีแสดงความ สามารถของนกัเรียนอยา่งน้อยปีละ  

1 ครัง้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบันกัเรียน อยูใ่นลําดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 60 รองลงมาคือ การ

ฝึกสมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 50 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเลน่ดนตรี ร้อยละ 40 ตามลําดบั  
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครัง้นี ้ มีความมุง่หมายเพ่ือศกึษา เปรียบเทียบผล และข้อเสนอแนะในการพฒันา

ทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเข ต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้ วิจยัได้สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังา นเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนกั

และเห็นคณุคา่ในตนเองและ ผู้ อ่ืน ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์                

ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน             

บางจาก (โกมลปร ะเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กบัเกณฑ์ การประเมิน

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ)   

3. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเ รียนบางจาก                     

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ซึง่เป็นกลไกสําคญั

อนัหนึง่ท่ีสะท้อนให้เหน็ถึงความสําเร็จในการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา                    

ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 ท่ีมีเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคณุภาพชีวิต               

ท่ีดีและมีผลการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ใน

การวิจยั ได้แก่ ครู จํานวน 10 คน และผู้ปกครองนกั เรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2556 

จํานวน 34 คน และผู้ให้ข้อมลู  ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) 

จํานวน 1 คน ครูท่ีสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 5 คน ประธานกรรมการสถานศกึษา จํานวน 1 คน 
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ประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเ รียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 1 คน และผู้ปกค รอง

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 2 คน โดยเป็นการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น

โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อํานวยการ

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความร่วมมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์แบบสอบถาม  ผลการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 2) การวิเคราะห์ 

ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 3) การจดัการอารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐาน ซึง่ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) ข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจยัครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้ 

1. การศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก             

(โกมลประเสริฐอทุศิ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเ ทพมหานคร โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิตอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนกัและเหน็คณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ด้านการ

คิดวิเคราะห์  ตดัสนิใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ด้านการจดัการกบัอารมณ์  และความเครียด และ

ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนมีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอยู่ในระดบัดีทกุด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6       

โรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทุศิ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเหน็ของผู้ปกครอง กบั              

ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทุศิ)  โดยรวมพบวา่ มีผล                  

การพฒันาอยู่ ในระดบัดี เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนกัและเหน็คณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  

ด้านการคิดวิเคราะห์  ตดัสนิใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ด้านการจดัการกบัอารมณ์ และความเครียด 

และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  มีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอยู่ใน ระดบัดีทกุด้าน 

3. การศกึษ าแนวทางใน การพฒันา ทกัษะชีวติของนกัเรียนโรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐ

อทุศิ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ เข้าร่วมสนทนาสว่นใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ควร

ให้คําปรึกษา ให้ความเช่ือมัน่ในกบันกัเรียนทกุสถานการณ์ท่ีโอกาสอํานวย  การสร้างกฎ ข้อตกลงร่วมกนั                  

ในชัน้เรียนในรายวชิา หรือในการทํางานกลุม่  ควรจดับรรยากาศ  การเรียนรู้ท่ีเป็นมิตรให้นั กเรียนรู้สกึ               

ผ่อนคลาย อบอุน่  ควรจดักิจกรรมสง่เสริมการพฒันาสต ิและอารมณ์ให้น่ิง สงบ เช่น การสร้างสรรค์

ผลงานจากงานศิลปะ การวาดรูป การเลน่ดนตรี ฯลฯ  และ ควรจดัเวทีแสดงความสามารถของนกัเรียน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบันกัเรียน 
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อภปิรายผล 

1. ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก                 

(โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบั ดี ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก โรงเรียนได้มีการสง่เสริมงานนีม้ าโดยตลอดจะเหน็ได้

ตัง้แตก่ารกําหนด วิสยัทศัน์ของโรงเรียน บางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) ตามแผนปฏิบตัริาชการ

ประจําปี 2556 ท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีสขุภาวะดีทัง้สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางจติ และสขุภาวะทาง

สงัคม  ซึง่จะ สง่ผลให้เกิดสขุภาวะทางปัญญา ดงันัน้ จงึกําหนดเป้าหมาย ในการพฒันาให้ ทกุคน                  

ในโรงเรียน มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจม่ใสจิตใจเบกิบาน สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมี

ความสขุ  เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่มีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบั ดีทกุด้าน ได้แก่ 

ด้านการตระหนกัและเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ด้านการคดิวิเคราะห์  ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์  ด้านการจดัการกบัอารมณ์ และความเครียด และด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน โดย

มีรายละเอียดท่ีสามารถอภิปรายได้ ดงันี ้

1.1 ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

  นกัเรียนมีความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ อยูใ่นระดบัดี  

เป็นดงันีอ้าจเน่ืองมาจาก พนัธกิจของโรงเรียนท่ีมุง่ พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทย  สอดคล้องกบั

เป้าหมายของหลั กสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 ท่ีกําหนดให้ทกัษะชีวิต             

เป็นสมรรถนะสําคญัท่ีผู้ เรียนทกุคนพงึได้รับการพฒันา  ดงันัน้โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) 

จงึได้ กําหนด ยทุธศาสตร์ในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้ เ รียน           

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ให้ผู้ เรียนประพฤตตินเป็นคนดี  มีคณุธรรม จริยธรรม 

และมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีเน้น การเห็นคณุคา่ในตนเอง             

ซึง่ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลให้คณุคา่แก่คณุลกัษณะความส ามารถและพฤตกิรรมของตวัเอง                 

โดยถ้าบคุคลมีภาพการมองตนเองในทางบวก  ก็จะมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู ด้วย ได้แก่                  

การปฏิบตักิิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดนตรี KPN และกิจกรรม Art & Design  ซึ่ งเป็น

กิจกรรมสง่เสริมให้นกัเรียนได้แ สดงความสามารถของตนเอง ในด้านการพดูตอ่หน้ าชมุนมุชน                

การร้องเพลง การวาดภาพ ซึง่การแสดงออกเหลา่นีเ้ป็น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง

ลกัษณะทางกายภาพบางอยา่งซึง่จดัเป็นปัจจยัภายในตน  เชน่ ความสวยงาม ลกัษณะท่ีเอือ้ให้บคุคล

ทํากิจกรรมได้สํา เร็จ เชน่ ความแข็งแรงและความรวดเร็ว  คณุลกัษณะทางกายเหลา่นีมี้ผลตอ่การเหน็
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คณุคา่ในตนเองโดยบคุคลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี จะมีความพงึพอใจในตนเองมากกวา่บคุคลท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพท่ีไมดี่และลกัษณะท่ีชว่ยสง่เสริมให้บคุคลเกิดการเหน็คณุคา่ในตนเองนัน้  ยงัมี

ภาพการมองตนเองด้านสติ  ปัญญาเข้ามาเก่ียวข้อง  เน่ืองจากสตปัิญญามีผลตอ่สมรรถภาพและผล

การเรียน  ดงันัน้  ถ้านกัเรียนมีการรับรู้ตนเองด้านสตปัิญญาในทางท่ีดีก็จะสง่ผลตอ่การเห็นคณุคา่             

ในตนเองด้วยเชน่กนั  ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการท่ีกลา่ววา่ ทกัษะด้านความรู้ในตนเอง และการตระหนกัรู้

ในตนเอง (Self-Knowledge or Self – Awareness Skills) เป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีประโยชน์อยา่งมหาศาล

โดยจะขาดเสียมไิด้ ตวัอยา่ง เชน่ ทกัษะประเมินตนเองหรือการค้นหาข้อดีและข้อเสียของตนเองในขอบเขต

ของชีวิต ทกัษะของการเข้าใจแรงจงูใจในตนเองความปรารถนา ความชอบ และการกําหนดเป้าหมายใน

ชีวิตของตนเองอยา่งชดัเจน  แม็คซ์เวล (Maxwell. 1981: 7-8)  และสอดคล้องกบัการศกึษา สนุนัทา คะเนนอก   

และ ชีพสมุน รังสยาธร (2551) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการอบรมเลีย้งดจูากครอบครัว  ความ

ภาคภมูิใจในตนเอง  และภาวะผู้ นํา ของนสิตินกัศกึษามหาวิ ทยาลยัของรัฐ  ในกรุงเทพมหานคร  ได้

ผลการวิจยัวา่  การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยปละละเลยและแบบเข้มงวดกวดขนัมีความสมัพนัธ์เชงิลบ

กบัความภาคภมูใิจในตวัเองการเลีย้งดแูบบประชาธิปไตยมีความสมัพนั ธ์เชงิบวกกบัความภาคภมูใิจ

ในตนเ อง นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั ปณิชา ดีสวสัดิ์  (2550) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง  แรงจงูใจในการทํา งาน และคณุภาพชีวิตในการทํา งานของพนกังาน

โรงพยาบาลทหารผา่นศกึ  ได้ผลการวิจยัวา่  พนกังานโรงพยาบาลทหารผา่นศกึมีความรู้ สกึเห็นคณุคา่

ในตนเอง มีแรงจงูใจในการทํา งานอยูใ่นระดบัปานกลาง  พนกังานโรงพ ยาบาลทหารผา่นศกึท่ีมีเพศ  

ระดบัการศกึษา ลกัษณะงานและระดบัชัน้ตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในการทํา งานไมต่า่งกนั  อายุ อายงุาน 

และระยะเวลาทํา งานในตําแหนง่ปัจจบุนัไมมี่ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตในการทํา งาน ความรู้สกึ

เห็นคณุคา่ในตนเอง  

1.2 ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

นกัเรียนมีความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต  ด้าน การคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ อยูใ่นระดบัดี ท่ีเป็นดงันีอ้าจเน่ืองมาจาก ยทุธศาสตร์การ พฒันาการจดัการ

เรียนรู้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา ของโรงเรียน ท่ีมีเป้าประสงค์ให้ ผู้ เรียนไ ด้รับการพฒันา

ด้านการคดิวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์  คดิสร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณในการคดิ  จงึได้จดัโครงการ

และ กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะ ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์  ได้แก่  โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  โครงการพฒันาความสามารถ
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ด้านการคดิของนกัเรียน การจดั กิจกรรม กิจกรรม วนัเดก็ – กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม “จากต้นกล้า                               

การออม สูร่ากแก้วพอเพียง ” ตามหลกัสตูร เงินทองของมีคา่ กิจกรรม “รู้รักษาความดี มีจติสาธารณะ 

เอาชนะคอร์รัปชัน่ ” ตามหลักสตูรโตไปไมโ่กง  ซึง่เป็นกิจกรรมท่ี สามารถปฏิบตัไิด้โดยการฟังตนเอง   

การสํารวจหรือสงัเกตความคดิ  ความรู้สกึ และการกระทําของตน วา่เป็นอยา่งไร  ซึง่เป็นกระบวนการ

ของภาวะต่ืน ตวัอยูเ่สมอ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ  รวมทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเพ่ือนและ

ครูผู้สอน ทําให้สามารถจดัการกบัเหตกุารณ์รอบตวัและเตรียมพร้อมสํา หรับอนาคต ไมว่า่จะเป็นเร่ือง

ชีวิตครอบครัว  สิ่งแวดล้อมได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาขอ งกรมสขุภาพจิต (2543: 1) ได้เสนอไว้วา่  

ความคดิวิเคราะห์วิจารณ์เป็นความสามารถท่ีจะวิเคราะห์  แยกแยะข้อมลูขา่วสาร  ปัญหาและ

สถานการณ์ตา่งๆ รอบตวั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะท่ีต้องการจะทางาน

ให้ดีกวา่ผู้ อ่ืนหรือดีกวา่เดมิ  มีความตัง้ใจและความพยายามทํา งานอยา่งเตม็ความสามารถ  โดยไม่

ท้อถอย สามารถคดิวิเคราะห์แยกแยะข้อมลูขา่วสาร  ปัญหา และสถานการณ์ตา่งๆ  อยา่งมีหลกัเกณฑ์

เพ่ือให้ได้ข้อ สรุปท่ีสมเหตสุมผลตลอดจนสามารถคดิออกไปได้อยา่งกว้างขวางมีความคดิแปลกใหม่  

เพือ่นําไปพิจารณา สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการเช่ือมโยงข้อมลูตา่งๆ  โดยนํามาใช้ในชีวิตประจํา วนัได้ 

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา  (2544: 122)                     

ท่ีกลา่วถึงลกัษณะของผู้ มีแรงจงูใจใฝ่ สมัฤทธ์ิสงู  จะทํางานอยา่งมีหลกัเกณฑ์เป็นขัน้ตอนและมีการ

วางแผน ชอบยกเหตผุลมาประกอบคํา พดูอยูเ่สมอ มีการแสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์ต้องการทา

งานให้ดีท่ีสดุโดยเน้นถึงมาตรฐานท่ีดีเลิศของความ  สําเร็จอีกทัง้เป็นผู้ ท่ีมีความพอใจ  มีการยอมรับเข้า

ไปมีสว่นร่วมในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั  ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ การเรียนการสอน  สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆรวมทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเพ่ือนและอาจารย์ผู้สอน  ทําให้สามารถจดัการ

กบัเหตกุารณ์รอบตวัและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต ไมว่า่จะเป็นเร่ืองชีวิตครอบครัว สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

1.3 ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

นกัเรียนมีความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต  ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด                  

อยูใ่นระดบั ดี ท่ีเป็นดงันีอ้าจเน่ืองมาจาก  เป้าหมาย ของโรงเรียนท่ีต้องการ พัฒนาให้ จงึกําหนด

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสขุภาพ และสร้างสงัคมแหง่สขุภาวะ เพ่ือให้ ทกุคนในโ รงเรียน มีสขุภาพ

ร่างกายแขง็แรง อารมณ์แจม่ใสจติใจเบกิบาน  สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ  โดยจดักิจกรรม

สง่เสริมการสร้างสงัคมแหง่สขุภาวะท่ีดี ทัง้สขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางจติ ใจ และสขุภาวะทาง

สงัคม ท่ีสง่ผลให้ เกิดสขุภาวะทางปัญญา จติสํานกึการมีสว่นร่วมและจติสาธารณะ  ได้แก่ กิจกรรม                 

เชิงสร้างสรรค์ ดนตรี KPN และกิจกรรม Art & Design  กิจกรรม “แลกรุงธนฯ ยลกรุงเทพฯ ” ตามกรอบ

หลกัสตูรระดบัท้องถ่ิน “กรุงเทพฯ ศกึษา ” ฉบบัปรับปรุ ง พ .ศ. 2556 ท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ นกัเรียน

สามารถจดัการอารมณ์และความเครียดได้สําเร็จ ซึง่จะชว่ยให้นกัเรียนเกิดพฒันาการ ในการจดัการกบั
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ความเครียดท่ีมุง่แก้ปัญหา  (problem-focused coping behavior) ซึง่เป็นพฤตกิรรมท่ีบคุคลพยายาม

จดัการกบัสิ่งท่ีได้มากระตุ้นให้เกิดภา วะความเครียดโดยตรง  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการ

ตดัสินใจเลือกวิธีท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  การพจิารณาปัญหาอยา่งใจเป็นกลางและการ

ยอมรับสถานการณ์ ทัง้นีเ้น่ือง จากผู้ ท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ความรู้สกึ  และตอบสนองความรู้สกึของ

ตนเองและผู้ อ่ืน รวมถึงรู้จกัวิธีการจดัการท่ีจะแสดงพฤตกิรรมออกมาได้อยา่งเหมาะสม  ทําให้สามารถ

ควบคมุความคดิทางลบเม่ือเผชิญปัญหา  รู้จกัวิธีผอ่นคลายสามารถหลีกเล่ียงจากเหตกุารณ์ท่ีทํา ให้

เกิดความ ไมส่บายใจและกายได้  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นสอดคล้องกบั งานวิจยัของ 

ธิดา ฐิตพิานิชยางกรู (2550: 92 – 93) ท่ีได้ศกึษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่ความมัน่คงทางอารมณ์

และความสามารถ  ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอปุสรรคของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ในเขต

พืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 พบวา่สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูสง่ผลทางบวกกบั

ความมัน่คงทางอ ารมณ์  อาจเน่ืองมาจากการปรับตวัจะเลือกแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ตา่งๆ เชน่ บทบาทสถานภาพของตนเองของผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ี

ต้องการและไมใ่ห้กระทบกระเทือนตอ่สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนนอกจากนีก้ารท่ีนกัเรียนมองโลกในแง่ดีจะ

เป็นแรงผลกัดั นให้สามารถจดัการอารมณ์และความเครียดได้สํา เร็จ ซึง่จะชว่ยให้นกัเรียนเกิดการ

พฒันาการเห็นคณุคา่  ในตนเองได้เชน่กนั  ทัง้นีเ้น่ืองจากการมองโลกในแง่ดี  หมายถึง การรู้จกัมองหา

แง่ดี แง่งาม แง่ท่ีเป็นคณุ ท่ีซุกซอ่นซมึอยูใ่นงาน  ปัญหา อปุสรรค เหตกุารณ์ ในคําวิพากษ์วิจารณ์ตฉิิน

นินทา ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตแตล่ะวนั แล้วนํามาปรับปรุงความ คดิจติใจ ตลอดจนพฤตกิรรมและการงาน

ของตนให้แวววาวพรายพราวขึน้มาในทางท่ีสร้างสรรค์ตอ่ชีวิต นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัการศกึษา

ของ ว.วชิรเมธี (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ . 2552: 159; อ้างอิงจาก ว.วชิรเมธี. 2545: ออนไลน์) ในทาง

ตรงกนัข้ามคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายเป็นบอ่เกิดของความไมไ่ว้วางใจ  ไมใ่ช้เหตผุล มีสายตาและจิตใจคบั

แคบ มกัตําหนิลกัษณะของมนษุย์และเหตกุารณ์ตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้เป็นนิสยัท่ีไมก่่อเกิดการสร้างหรือการ

เปล่ียนแปลงใด  ในท่ีสดุคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายมกักลายเป็นค นล้มเหลวซํา้ ซาก สว่นคนท่ีมองโลก

ทางบวกจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของมนษุย์  จะเลือกมองในด้านดีหรือด้านท่ีเป็นประโยชน์  

สามารถเรียนรู้จากความผดิพลาดปรับตวัเองหรือปรับระบบงาน  หรือพยายามทางานหนกัมากขึน้เพ่ือ

เอาชนะการเปล่ียนแปลงนี ้และแนน่อนความ สําเร็จยอ่มยืนเคียงคูก่บัผู้ ท่ีมองโลกด้านบวกเสมอ  

1.4 ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

  นกัเรียนมีความสามารถการใช้ทกัษะชีวิต ด้านการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด อยู่

ในระดบัดี ท่ีเป็นดงันีอ้าจเน่ืองมาจาก การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบคุคล ซึง่เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบั

คนทกุคนเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัและเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่มนษุย์ ไมว่า่จะเป็น ความสมัพนัธ์ระหวา่งคน

ในครอบครัว ระหวา่งเพ่ือน สมัพนัธภาพท่ีดีมีแนวโน้มให้บคุคลเกิดการตอบสนอง  ตอ่กนัในทางบวก 
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ทําให้บคุคลมีความเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั  เข้าใจกนั ยอมรับกนั  มีความจริงใจตอ่กนั  สามารถยอมรับ

สิ่งตา่งๆได้ตามจริง และสามารถทําให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ ท่ีมีความสามารถในการ

อยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนอยา่งเป็นมิตรเอาใจใส่  ร่วมมือให้เกียรตติลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สกึ  

แลกเปล่ียนความ  คดิเห็นและยอมรับซึง่กนัและกนั มีความสามารถในการเ ป็นผู้ ถ่ายทอดและผู้ รับทัง้

คําพดูกิริยาทา่ทางตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึ นกึคดิ ความปรารถนา รู้จกัปฏิเสธ ตอ่รอง ขอร้อง 

และขอความชว่ยเหลือ โดยมีความเหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์จะนํา ไปสูก่ารอยูใ่นสงัคม

ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) ได้กําหนดยทุธศาสตร์สง่เสริมการ

อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม  การนําภมูปัิญญาไทยมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี

สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูสืบทอด ศลิปะ 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีดีงามของไทย และจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การให้

ผู้ เรียนได้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน ทัง้กบัเพ่ือนท่ีอยูใ่นโรงเรียน รวมไปถึงกิจกรรมท่ีจดัร่วมกนัระหวา่ง

โรงเรียนและชมุชน เชน่ การจดั กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพตดิร่วมกบัชมุชนศริินทร์และเพ่ือน เพ่ือให้

ผู้ เรียนรู้จกัการใ ช้เวลาให้เหมาะสม และหลีกเล่ียงยาเสพตดิ อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมี

สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่บคุคลในครอบครัวและชมุชน ซึง่สอดคล้องกบั ท่ีสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขึน้พืน้ฐาน (2554: 2) ได้กลา่วไว้วา่ การเข้าใจมมุมอง  อารมณ์ ความรู้สกึของผู้ อ่ืนใช้ภาษาพดูและ

ภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สกึนกึคดิของตนเอง รับรู้ความรู้สกึนกึคดิและความต้องการของผู้ อ่ืน วางตวั

ได้ถกูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  จะสร้างความร่วมมือ

และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  ทัง้นีเ้พราะผู้ ท่ีมีความสามาร ถในการอยูร่่วม  กนักบัผู้ อ่ืน

อยา่งเป็นมิตรเอาใจใส่  ร่วมมือให้เกียรติ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สกึ  แลกเปล่ียนความ

คดิเห็นและยอมรับซึง่กนัและกนั  นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ ยวุดี  เฑียรฆประสิทธ์ิ  

(2548: 42–43) ได้กลา่วไว้วา่  พฒันาการทางสงัคมของวยัรุ่น  จะเป็นวยัท่ีมีความเข้าใจในตนเอง

และผู้ อ่ืนได้มากขึน้  เข้าใจอากปักิริยา  และการ แสดงออกของผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็ว  มีความสามารถใน

การตดิตอ่ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้  และเข้าใจความคดิของตนได้  มีทกัษะทาง  ภาษาเพิม่ขึน้  รู้จกัสรุป

ใจความสําคญั แสดงความคดิเหน็ และความเช่ือถือของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ได้รู้จกัสว่นร่วมมากขึน้ใน

การตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน รู้จกัรับฟังและมีสมาธิในการฟังมากขึน้ 

2. ผลการเปรียบเทียบการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6       

โรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผู้ปกครอง  

กบั ผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของโรงเรียนบางจาก  (โกมลประเสริฐอทิุศ)  โดยรวมพบวา่               

มีผลการพฒันาอยู่ ในระดบัดี ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก โรงเรียนมีเป้าหมายในการพฒันานกัเรียน ทกุคน                

ให้มีสขุภาพร่างกายแข็ งแรง อารมณ์แจม่ใสจิตใจเบกิบาน สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ                   
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จงึกําหนด แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และยทุธศาสตร์การพฒันา

สขุภาพ และสร้างสงัคมแหง่สขุภาวะ  โดยจดั โครงการ สง่เสริมการสร้างสงัคมแหง่สขุ ภาวะท่ีดี                  

ทัง้สขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางจติใจ และสขุภาวะทางสงัคม ท่ีสง่ผลให้ เกิดสขุภาวะทางปัญญา 

จติสํานกึการมีสว่นร่วมและจติสาธารณะ โดยประสานความ ร่วมมือจากผู้ปกครอง และชมุชน ในการ

พฒันานกัเรียนให้บรรลเุป้าหมายของโครงการ ได้แก่ โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ ท่ีมีเป้าหมายใน

การสร้างเสริมสขุภาวะทางกาย ทางจติใจ และทางสงัคม อีกทัง้ยงักําหนดยทุธศาสตร์ในการเสริมสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้ เรียน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่ง ครอบครัว ชมุชน และวดั เพ่ือร่วมกนับม่เพาะและพฒันาคณุธรรม

จริยธรรมให้กบันกัเรียน  ผา่นโครงการโรงเรียนชมุชนคณุธรรม  โครงการสง่เสริมการเรียนรู้โดยใช้                  

ภมูิปัญญา ท้องถ่ิน ท่ี สง่เสริมให้ ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา เสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโร งเรียนกบัชมุชน  โครงการสร้างเสริมสขุภาวะท่ียัง่ยืนในโรงเรียน ซึง่มี

เป้าหมายให้นกัเรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดีตระหนกัและเห็นความสําคั ญในการดําเนิน

ชีวิตอยา่งมีความสุ ขในสงัคม  เน้นการพฒันาทกัษะทางด้านกีฬาโดยประสานความร่วมมือจากฝ่าย

พฒันาชมุชนเขตภาษีเจริ ญ และผู้ปกครองในชมุชนท่ีเข้ามาเป็นผู้ชว่ยดแูลและฝึกฝนให้กบันกัเรียน  

สอดคล้องกบัการศกึษาของ คราฟ (Craft. 1988: 1633-A) ท่ีศกึษาทศันคตขิองชมุชนตอ่การจดั

การศกึษาและระดบัการมีสว่นร่วมในกิจการของโรงเรียน  ท่ีจะทําให้ทศันคตขิองชมุชนตอ่โรงเรียนดีขึน้  

ผลการศกึษาพบวา่ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการมีสว่นร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกบัทศันคตติอ่

สถานศกึษาของรัฐ  มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งระดบัทศันคตกิบัระบบโรงเรียนแตล่ะสิ่งแวดล้อม               

แตไ่มมี่ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตขิองชมุชนกบัสิ่งแวดล้อมหรือทศันคตขิองชมุชนกบัระดบั การเข้า

ร่วมในกิจการของโรงเรียน  และสอดคล้องกบัการศกึษาของ  คงิ (King. 1996) ได้ศกึษาวิจยัใน  ค.ศ. 

1995 เร่ืองการรับรู้ของครูผู้สอนตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ของโรงเรียนชนบท ในนิว ฟาวด์ แลนด์ 

ผลการวิจยัพบวา่  โรงเรียนต้องพยายามท่ีจะสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่ง ผู้ปกครองกบัโรงเรียนให้  

แนน่แฟ้นย่ิงขึน้  การดงึเอาความคิ ดสร้างสรรค์ ความรู้ ความเข้าใจ และสตปัิญญาของครู  นกัเรียน 

ผู้ปกครองและสมาชิกของชมุชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพ

การศกึษาต้องปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุช น ซึ่งต้องมีการวางแผนเป็นอยา่งดีบน

พืน้ฐานของกระบวนการวิจยั  การสนบัสนนุ  โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐในท้องถ่ิน  และการจดักิจกรรมโดย

คณะกรรมการของโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจัิย 

 จากการวิจยัผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางจาก  

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

1. ผู้บริหารสถานศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้ องควรมีการวางแผน  สง่เสริม การพฒันา

โครงการการจดัการเรียนการสอนมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้ เรียนเป็นผู้ ได้รับประโยชน์สงูสดุ เพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวิต โดยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลงมือกระทํากิจกรรมในลกัษณะ

ตา่งๆ ท่ีได้ประยกุต์ใช้ความรู้ ทัง้จากแหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพ่ือให้เกิดทกัษะด้าน

การคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ สะท้อนตนเองเช่ือมโยงกบัชีวิตและการดําเนิน

ชีวิตในอนาคต 

2. ผู้บริหารสถานศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความสําคญัในการกําหนดนโยบาย 

ในการจดัการศกึษาเพ่ือเน้นการพฒันาทกัษะชีวิต สง่เสริม สนบัสนนุ ให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการจดัการ

ปัญหาและความขดัแย้งในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม  ให้มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็น

มิตร เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สกึผอ่นคลาย และอบอุน่อยา่งยัง่ยืน 

3. ผู้บริหารสถานศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความสําคญัในการกําหนดมาตรการ

การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียน ในด้านการเคารพสิทธิของคนอ่ื น รู้จกัการ

รักษาเวลาและตรงตอ่เวลา 

4. ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมให้มีการจดัโครงการสง่เสริม

ความสามารถและพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนตามความถนดั และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกตาม

ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่ างประสบการณ์สงัคม ทกัษะชีวิต และคณุลกัษณะ                 

อนัพงึประสงค์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2. ควรมีการศกึษาถึงปัจจยัในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาทกัษะชีวิต

ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษา 
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นายจินดา ทบัจีน   ผู้ อํานวยการสถานศกึษา วิทยฐานะผู้ อํานวยการชํานาญการพเิศษ 

    โรงเรียนวดัสารอด 

    สํานกังานเขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 

 

นางพิชตุา เพ็ชรช ู  ผู้ อํานวยการสถานศกึษา วิทยฐานะผู้ อํานวยการชํานาญการพเิศษ 

    โรงเรียนวดัตลิ่งชนั (ป่ินทองสณัฐาคาร) 

สํานกังานเขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เร่ือง  การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

ในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) สาํนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

           

 
คาํชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบบันีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน        

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทิุศ ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ปกครอ งนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรีย นบางจาก 

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3. แบบสอบถามนีมี้ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามเร่ืองผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6                 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
4. โปรดตอบแบบสอบถามทกุข้อ ทกุตอน 
5. คําตอบทกุข้อถือเป็นความลบัและใช้เฉพาะในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ทา่นัน้ 

ผู้ วิจยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ จะได้รับความอนเุคราะห์จากทา่นเป็นอยา่งดี จงึขอขอบพระคณุทา่น

เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 

                  (นางสาวรมณภทัร  กตตน์วงศกร) 

           นสิติปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คาํชีแ้จง โปรดอา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วพจิารณาวา่ตรงกบัความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวิตของ

นกัเรียนในระดบัใด แล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

   ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 

   ระดบั 4 หมายถึง มาก 

   ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

   ระดบั 2 หมายถึง น้อย 

   ระดบั 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

ข้อ ผลการพัฒนาทักษะชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านการตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

1 นกัเรียนบอกสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบหรือภาคภมูิใจได้      

2 นกัเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืนได้      

3 นกัเรียนมีความประหยดัในการใช้วสัดใุห้คุ้มคา่      

4 นกัเรียนสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ได้สําเร็จ      

5 
นกัเรียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากความคดิและจินตนาการให้ผู้ อ่ืน

ยอมรับได้ 
     

6 นกัเรียนแสดงความสามารถท่ีตนเองภาคภมูใิจ      

7 
นกัเรียนถ่ายทอดความคดิและวิธีการทํางานของตนเองให้กบั

ผู้ อ่ืน 
     

8 
นกัเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึ การกระทํา 

ของตนเองด้วยความมัน่ใจ 
     

9 นกัเรียนยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีเหตผุล      

10 
นกัเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชมุชน  / 

โรงเรียน 
     

11 นกัเรียนบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้      

12 นกัเรียนบอกจดุด้อย หรือสิ่งท่ีควรแก้ไขของตนเองได้      
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ข้อ ผลการพัฒนาทักษะชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านการวเิคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

13 
นกัเรียนใช้เหตผุลและข้อมลูท่ีถกูต้องในการแก้ปัญหา          

ใน ชีวิตประจําวนั 
     

14 นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนไมมี่ความขดัแย้ง      

15 
นกัเรียนประเมนิความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชญิ                    

ในชีวิตประจําวนัอยา่งมีเหตผุล 
     

16 นกัเรียนตดัสนิใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยา่งเหมาะสม      

17 นกัเรียนรู้จกัใช้วิธีการท่ีนุม่นวลในการแก้ปัญหา      

18 
นกัเรียนมีสว่นร่วมเสนอความคดิเหน็ในการทํางานร่วมกนัด้วย

เหตผุลท่ีดี 
     

19 
นกัเรียนสร้างผลงานแล ะแสดงผลงานท่ีเกิดจากความคดิ

เช่ือมโยง และจินตนาการ 
     

20 
นกัเรียนหลีกเล่ียงการถกูชกัชวนไปในสถานท่ีท่ีเส่ียงตอ่ปัญหา

สขุภาพ / ความไมป่ลอดภยั 
     

21 
นกัเรียนตดิตามขา่วสาร เหตกุารณ์ จากส่ือตา่งๆ และนํามา

สนทนากบัผู้ อ่ืน 
     

22 
นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา และตดั สินใจเลือกแก้ปัญหาด้วย

วิธีการท่ีถกูต้อง เหมาะสม 
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ข้อ ผลการพัฒนาทักษะชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด 

23 นกัเรียนจําแนกอารมณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้      

24 
นกัเรียนแสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้เห มาะสมกบั

สถานการณ์ 
     

25 
นกัเรียนควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองในสถานการณ์

ตา่งๆ ได้ 
     

26 
นกัเรียนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
     

27 
นกัเรียนมีวิธีการผอ่นคลายอารมณ์ท่ีเหมาะสมเม่ือเกิด

ความเครียด 
     

28 นกัเรียนสร้างกําลงัใจให้ตนเอง      

29 
นกัเรียนมีวิธีเสนอทางออกของข้อขดัแย้งในกลุม่เพ่ือนด้วย

เหตผุลข้อเท็จจริงท่ีถกูต้อง 
     

30 
นกัเรียนสร้างความสขุให้กบัตนเอง เชน่ การทําในสิ่งท่ีตวัเอง

ชอบ / เลีย้งสตัว์ / ปลกูต้นไม้ / ฟังเพลง / เลน่ดนตรี ฯลฯ 
     

31 นกัเรียนให้ความสําคญักบัการออกกําลงักาย      

32 นกัเรียนเป็นคนสนกุสนานและมีอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ      
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ข้อ ผลการพัฒนาทักษะชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 

33 นกัเรียนมีความสขุท่ีได้อยูก่บัครอบครัว / เพ่ือนในชัน้เรียน      

34 
นกัเรียนแสดงออกถึงความรัก ความกตญั�ตูอ่ผู้ปกครอง / ครู 

ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
     

35 นกัเรียนใช้ภาษาพดู ภาษากายท่ีทําให้ผู้ อ่ืนผอ่นคลายสบายใจ      

36 นกัเรียนเตม็ใจแนะนํากระบวนการทํางานให้กบัเพ่ือน      

37 นกัเรียนช่ืนชมความสําเร็จในการกระทําท่ีดีของเพ่ือน      

38 
นกัเรียนปฏิเสธในสิ่งท่ีควรปฏิเสธได้โดยไมเ่สียสมัพนัธภาพ 

หรือเสียนํา้ใจ 
     

39 นกัเรียนมีวิธีการขอความชว่ยเหลือเม่ืออยูใ่นภาวะวิกฤตได้      

40 
นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนและมีความสําเร็จ

จากการสร้างสรรค์ร่วมกนั 
     

41 
นกัเรียนไม่ ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน เชน่ ไมห่ยิบฉวยของใช้ผู้ อ่ืน  

ไมด่หูมิ่น ล้อเลียนเพ่ือน ฯลฯ 
     

42 นกัเรียนปฏิบตัติามกฎ ข้อตกลง ของครอบครัว / โรงเรียน      
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ภาคผนวก ค 
ผลการพจิารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 11  แสดงผลการพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถาม                             

ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้านการตระหนกัรู้และเหน็คณุคา่                

ในตนเองและผู้ อ่ืน 

 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 

 ข้อเสนอแนะ : เพิ่มข้อคําถามด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 2 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ตาราง 12 แสดงผลการพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถามผล                      

การพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้านการคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจ แก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค์ 

 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
1 2 3 4 5 

11 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

17 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

19 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 13 แสดงผลการพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถาม                              

ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้านการจดัการอารมณ์ และความเครียด 

 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
1 2 3 4 5 

21 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

24 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 14 แสดงผลการพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถาม                                  

ผลการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

เฉล่ีย แปลความหมาย 
1 2 3 4 5 

31 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

34 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

36 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

39 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

40 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตาราง 15  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการประเมินการพฒันา  

 ทกัษะตามความคดิเหน็ของผู้ปกครองกบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ

โรงเรียน ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  

 

ด้านการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ 

ในตนเองและผู้ อ่ืน 

การประเมินของ

ผู้ปกครอง 

การประเมินของ 

โรงเรียน 

X  S.D ระดบั

ความ 

สามารถ 

X  S.D ระดบั

คณุภาพ 

1. นกัเรียนบอกสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบหรือภาคภมูิใจได้ 4.09 .71 ดี 4.28 .72 ดี 

2. นกัเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

4.44 .66 ดี 3.97 

 

.83 ดี 

3. นกัเรียนมีความประหยดัในการใช้วสัดใุห้คุ้มคา่ 3.74 .62 ดี 4.50 .69 ดี 

4. นกัเรียนสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ได้สําเร็จ 4.15 .70 ดี 4.59 .66 ดีเย่ียม 

5. นกัเรียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากความคดิและ

จินตนาการให้ผู้ อ่ืนยอมรับได้ 

4.03 .72 ดี 4.23 

 

.81 ดี 

6. นกัเรียนแสดงความสามารถท่ีตนเองภาคภมูใิจ 4.29 .63 ดี 3.31 1.39 ปานกลาง 

7. นกัเรียนถ่ายทอดความคดิและวิธีการทํางาน

ของตนเองให้กบัผู้ อ่ืน 

4.29 .63 ดี 3.13 

 

1.04 ปานกลาง 

8. นกัเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ความรู้สกึ                     

การกระทํา ของตนเองด้วยความมัน่ใจ 

4.68 .47 ดีเย่ียม 3.27 

 

1.39 ปานกลาง 

9. นกัเรียนยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมี

เหตผุล 

4.21 .59 ดี 3.32 1.67 ปานกลาง 

10. นกัเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ในชมุชน / โรงเรียน 

4.38 .60 ดี 4.48 

 

.77 ดี 

11. นกัเรียนบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 4.53 .51 ดีเย่ียม 4.04 .95 ดี 

12. นกัเรียนบอกจดุด้อย หรือสิ่งท่ีควรแก้ไขของ

ตนเองได้ 

4.26 .62 ดี 3.90 

 

1.54 ดี 

รวม 4.26 .62 ดี 3.92 .55 ดี 
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ตาราง 16  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการประเมินการพฒันา

ทกัษะตามความคดิเห็นของผู้ปกครองกบัผลการประเมินความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ

โรงเรียน ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

 

ด้านการวิเคราะห์ตดัสินใจ  

และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

การประเมินของ

ผู้ปกครอง 

การประเมินของ 

โรงเรียน 

X  S.D ระดบั

ความ 

สามารถ 

X  S.D ระดบั

คณุภาพ 

1. นกัเรียนใช้เหตผุลและข้อมลูท่ีถูกต้อง                        

ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั 

4.62 .49 ดีเย่ียม 3.61 1.01 ดี 

2. นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนไมมี่

ความขดัแย้ง 

4.29 .63 ดี 3.84 .99 ดี 

3. นกัเรียนประเมนิความเส่ียงจากสถานการณ์    

ท่ีเผชิญในชีวิตประจําวนัอยา่งมีเหตผุล 

4.06 .65 ดี 3.88 .91 ดี 

4. นกัเรียนตดัสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า           

ได้อยา่งเหมาะสม 

4.24 .65 ดี 3.87 .95 ดี 

5. นกัเรียนรู้จกัใช้วิธีการท่ีนุม่นวลในการแก้ปัญหา 4.62 .49 ดีเย่ียม 3.50 1.00 ปานกลาง 

6. นกัเรียนมีสว่นร่วมเสนอความคดิเหน็ในการ

ทํางานร่วมกนัด้วยเหตผุลท่ีดี 

4.09 .62 ดี 3.61 .96 ดี 

7. นกัเรียนสร้างผลงานและแสดงผลงานท่ีเกิด

จากความคดิเช่ือมโยง และจนิตนาการ 

4.24 .61 ดี 3.74 .98 ดี 

8. นกัเรียนหลีกเล่ียงการถกูชกัชวนไปในสถานท่ีท่ี

เส่ียงตอ่ปัญหาสขุภาพ / ความไมป่ลอดภยั 

4.62 .49 ดีเย่ียม 3.90 .92 ดี 

9. นกัเรียนตดิตามขา่วสาร เหตกุารณ์ จากส่ือ

ตา่งๆ และนํามาสนทนากบัผู้ อ่ืน 

4.32 .48 ดี 3.31 1.16 ปานกลาง 

10. นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา และตดัสินใจเลือก

แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง เหมาะสม 

4.24 .65 ดี 3.63 1.27 ดี 

รวม 4.33 .58 ดี 3.69 .63 ดี 
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ตาราง 17  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการประเมินการพฒันา

ทกัษะตามความคดิเหน็ของผู้ปกครองกบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ

โรงเรียน ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 

 

ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด 

การประเมินของ

ผู้ปกครอง 

การประเมินของ 

โรงเรียน 

X  S.D ระดบั

ความ 

สามารถ 

X  S.D ระดบั

คณุภาพ 

1. นกัเรียนจําแนกอารมณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบั

ตนเองได้ 

4.09 .67 ดี 3.98 1.00 ดี 

2. นกัเรียนแสดงอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4.35 .77 ดี 3.70 .98 ดี 

3. นกัเรียนควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึของตนเอง

ในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

4.65 .49 ดีเย่ียม 3.86 1.14 ดี 

4. นกัเรียนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองท่ีอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

4.41 .70 ดี 3.97 1.05 ดี 

5. นกัเรียนมีวิธีการผอ่นคลายอารมณ์ท่ีเหมาะสม

เม่ือเกิดความเครียด 

4.24 .70 ดี 3.60 1.10 ดี 

6. นกัเรียนสร้างกําลงัใจให้ตนเอง 4.65 .49 ดีเย่ียม 3.64 1.22 ดี 

7. นกัเรียนมีวิธีเสนอทางออกของข้อขดัแย้งใน

กลุม่เพ่ือนด้วยเหตผุลข้อเท็จจริงท่ีถกูต้อง 

4.26 .67 ดี 3.47 1.22 ปานกลาง 

8. นกัเรียนสร้างความสขุให้กบัตนเอง เชน่ การทํา

ในสิ่งท่ีตวัเองชอบ / เลีย้งสตัว์ / ปลกูต้นไม้ / 

ฟังเพลง / เลน่ดนตรี ฯลฯ 

4.29 .68 ดี 3.60 1.23 ดี 

9. นกัเรียนให้ความสําคญักบัการออกกําลงักาย 4.44 .66 ดี 3.97 1.17 ดี 

10. นกัเรียนเป็นคนสนกุสนานและมีอารมณ์ขนั

อยูเ่สมอ 

4.38 .65 ดี 
3.01 1.20 ปานกลาง 

รวม 4.38 .65 ดี 3.68 .59 ดี 
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ตาราง 18  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการประเมินการพฒันา

ทกัษะตามความคดิเหน็ของผู้ปกครองกบัผลการประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ

โรงเรียน ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

 

ด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

การประเมินของ

ผู้ปกครอง 

การประเมินของ 

โรงเรียน 

X  S.D ระดบั

ความ 

สามารถ 

X  S.D ระดบั

คณุภาพ 

1. นกัเรียนมีความสขุท่ีได้อยูก่บัครอบครัว / เพ่ือน

ในชัน้เรียน 

4.50 .62 ดี 3.82 1.31 ดี 

2. นกัเรียนแสดงออกถึงความรัก ความกตญั�ตูอ่

ผู้ปกครอง / ครู ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

4.53 .48 ดีเย่ียม 3.50 1.23 ปานกลาง 

3. นกัเรียนใช้ภาษาพดู ภาษากายท่ีทําให้ผู้ อ่ืน

ผอ่นคลาย    สบายใจ 

4.60 .49 ดีเย่ียม 3.60 1.19 ดี 

4. นกัเรียนเตม็ใจแนะนํากระบวนการทํางาน

ให้กบัเพ่ือน 

4.29 .63 ดี 4.05 1.10 ดี 

5. นกัเรียนช่ืนชมความสําเร็จในการกระทําท่ีดี

ของเพ่ือน 

4.47 .62 ดี 3.93 .88 ดี 

6. นกัเรียนปฏิเสธในสิ่งท่ีควรปฏิเสธได้โดยไมเ่สีย

สมัพนัธภาพ หรือเสียนํา้ใจ 

4.56 .50 ดีเย่ียม 3.47 1.17 ปานกลาง 

7. นกัเรียนมีวิธีการขอความชว่ยเหลือเม่ืออยูใ่น

ภาวะวิกฤตได้ 

4.38 .49 ดี 3.07 1.31 ปานกลาง 

8. นกัเรียนทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืนและ

มีความสําเร็จจากการสร้างสรรค์ร่วมกนั 

4.59 .50 ดีเย่ียม 3.39 1.25 ปานกลาง 

9. นกัเรียนไ มล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน เชน่ ไมห่ยิบ

ฉวยของใช้ผู้ อ่ืน  ไมด่หูมิ่น ล้อเลียนเพ่ือน ฯลฯ 

4.53 .62 ดีเย่ียม 3.05 1.22 ปานกลาง 

10.นกัเรียนปฏิบตัติามกฎ ข้อตกลง ของ

ครอบครัว / โรงเรียน 

4.58 .54 ดีเย่ียม 3.95 1.03 ดี 

รวม 4.50 .55 ดี 3.93 .44 ดี 
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ภาคผนวก จ 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการสถานศกึษา จํานวน 1 คน ครู จํานวน 5 คน ประธานกรรมการ

สถานศกึษา จํานวน 1 คน ประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

จํานวน 1 คน และตวัแทนผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. ผู้ อํานวยการสถานศกึษา จํานวน 1 คน ได้แก่ 

1) นางหทยัรัชฌ์  เป่ียมวิทย์ ผู้ อํานวยการสถานศกึษา  

วิทยฐานะผู้ อํานวยการชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) 

2. ครู ระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 5 คน ได้แก่ 

1) นางสาวอมรา  โรจนเมธินทร์ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

2) นายเพชรนภา  โสภาจร  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ครูประจําชัน้ 

3) นางชลณฏัดา  กระทุม่แก้ว ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

ครูแนะแนว 

4) นางพรรณี  อินทนนท์  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

ครูระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

5) นางสาวสาริศา  ประทีปชว่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

ครูระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

3. ผู้ปกครองนกัเรียน ได้แก่ 

1) นายประมวล  เศษกลาง ประธานกรรมการสถานศกึษา 

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอทุิศ) 

2) นางจินตนา  วิภาตะพนัธุ์ ประธานกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

3) นายธวชั  คําศรี  ตวัแทนผู้ปกครอง 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

4) นายทวี  บวัใหญ่  ตวัแทนผู้ปกครอง 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) สาํนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

           
 

วัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 

1. เพ่ือ ศกึษา แนวทาง ในการ พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนบางจาก                          

(โกมลประเสริฐอทิุศ) สํานกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

คาํชีแ้จงการดาํเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการสนทนากบักลุม่ผู้ให้

ข้อมลูในประเดน็ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้ให้ประเดน็                

ในการสนทนา เพ่ือให้ กลุม่เกิดแนวคดิและแสดงความคดิเห็นตอ่ประเดน็หรือแนวทางการสนทนา    

อยา่งกว้างขวางละเอียดลกึซึง้ทกุคน 

2. ขัน้ตอนของการสนทนากลุ่ม 

2.1 ผู้ ดําเนินการสนทนา (Moderator) แนะนําตนเอง 

2.2 อธิบายถึงจดุมุง่หมายในการสนทนากลุม่ และวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

2.3 เร่ิมคําถามในแนวการสนทนาท่ีจดั เตรียมไว้ตามประเดน็ มีการแลกเปล่ียนความ

คดิเห็นตอ่กนั ทกุคนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 

2.4 สรุปประเดน็จากการสนทนากลุม่ 

3. ประเดน็การอภปิราย 

3.1 แนวทางในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
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